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 ةالصلا باتك e 7 am am nT ¬ ج مارملا غولب حرش

Dar 9 
 ہو9 9 مھ

 «ةالصلا ةحصل طرش يه يتلا ةراهطلا باتك نم هللا همحر فلؤملا ىهتنا ال

 . (ةالصلا باتك) ركذ اهنم غرف املف « ثيداحألا نم اهب قلعتي ام دروأ دقو

 كس عيون نما ) ىلاعت لاق« ءاعدلا يه : ةغللا ىف ةالصلاو
 ديم ناكف « « مهل عدا: يأ : مهيلع لص . :er ةبرتلا ] هيلع لص اب مو و و نشر ھت

 ةالصلا» : ركذ ربلا لاصخ ثيدح يفو « لوبقلاو ةكربلاب هلام ة ز عقد نل وعدي

 هجام ناو « )٥۱٤١( دوادوبأو « )١٠٠١۹( دمحأ هجرخأ] «امهيلع

 عم امهيلع يلصت نأ امهتوم دعب نيدلاولا رب نم نأ ىلع لدي ثيدحلااف|(3575)

 ىشعألا رعاشلاو « رانلا نم ةاجنلاو ةمحرلاو ةرفغملاب امهل وعدت : يأ كتالص

 : [ ١٠ص هناويد يفإلوقي سيق نب نوميم

 الحترم تبرق دقو يتنبأ لوقت

 امعجولاو باصوألا يبأ بنج براي

 يضمتغاف ٠ تيّلِص يذلا لشم كيلع

 اعجضم ءرملا بنجم نإفًّأم

 . توعد يذلا لثم : ىأ (تيلص يذلا لثم كيلع) : هلوق ىف دهاشلاو

 . ميلستلاب ةمتتحملا « ريبكتلاب ةحتتفملا ةدابعلا يهف : عرشلا يف ةالصلا امأ

 ةسمتتخمو « ريبكتلاب ةأدتبم لاعفأو لاوقأ يه : عرشلا يف ةالصلا : نولوقيو
 : ةيعرش ةقيقحو « ءاعدلا يهو : ةيوغل ةقيقح : ناتقيقح اهل ةالصلا اذإ . ميلستلاب

 . ميلستلاب ةمتتخملاو ريبكتلاب ةأدتبملا ةصوصخملا لاوقألاو لاعفألا ىهو



 ام ةدابعلا عاونأ نم اهيف عمتجي اهنأل ؛ تادابعلا مظعأ نم عرشلا يف ةالصلاو

 « ىلاعتو هناحبس هللا ىلع ءانثلاو « نآرقلا ةوالت نم « اهريغ يف عمتجب ال

 . سولخلاو « دوجسلاو . عوكرلاو « مايقلاو « ريبكتلاو . حيبستلاو

 يسب : لَو لاق « نيتداهشلا دعب مالسإلا ناكرأ نم يناثلا نكرلا يهو

 ماقإو « هللا لوسر ًادمحم نأو ؛ هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : سمح ىلع مالسإلا

 هيلإ عاطتسا نمل مارحلا هلا تسل جحو؛ ناضمر موصو 3 ةأكزلا ءاتنأ ءةالصلا

 ًادمحم ّنأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ مالسإلا» : لاق ؟مالسإلا نع ينربخأ
 ديم لاقو « (تيملا جحتو « ناضمر موصتو « ةاكزلا ىتؤتو « ةالصلا ميقتو « هللا لوسر

 نكيلف « ياتكلا لهأ نم اموق ىتأت كنإ» : نميلا ىلإ هثعب نيح لبج نب ذاعل

 مه نإف « هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هيلإ مهوعدت ام لوأ
 «ةليللاو مويلا ىف تاولص سمح مهيلع ضرتفأ هللا نأ مهملعأف كلذل كوباجأ
 ةيمهأ ىلع ثيداحألا هذه تلدف [(109) ملسمو « (۳4a) يراخبلا هجرحأ]

 . نيتداهشلا دعب ىناثلا نكرلا اهنأو « ةالصلا

 جرع امل« جارعملا ةليل يف « ةرجهلا لبق ةكم يف 325 يبنلا ىلع تضرف دقو

 ةيقب تناكو ء ءامسلا ىف سمخلا تاولصلا هيلع تضر دقو ؛ ءامسلا ىلإ وهب
 ىلع ليلد ءامسلا ىف هيلع تضرف اهنوكف « ضرألا يف ب هيلع لزنت عئارشلا
 هيلع تضرُف اهنأ ًاضيأ اهتايضف نمو « ىلاعتو هناحبس هللا دنع اهتناكمو اهتليضف
 تضرُف ام لوأو « هيلع اهضرف امدنع اهب هللا همّلكف « ليربج ةطساو نود نم
 الإ «تاعكر عبرأ ىلإ رضحلا ةالص تمتأ مث - ةشئاع ثيدح يف امك  نيتعكر

 اتيقب رجفلاو برغملاف « ةءارقلا اهيف لوطت اهنإف رجفلا الإو «راهنلا رتو اهنإف برغملا



 ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ممر مامر mA سه هش فاس ساس سم سهر سم هت EE Rm PEELE PNA RAHEEM RE سال عال نس سس

 مث « نيتعكر رمألا لوأ يف تناكف ءاشعلاو رصعلاو رهظلا امأ « هيلع اتناك ام ىلع

 . نيتعكر يه امك رفسلا يف تيقبو « عبرأ ىلإ رضحلا يف تمتأ

 عامجإب رفاك هنإف اهبوجول ًادحاج ناك نإف . ًادمعتم ةالصلا كرت نمو

 وأ «تاداع ةالصلا : لاق ول امك « ًادترم لف الإو بات نإف باتتسي « نيملسملا

 رومأ ربتعي  هللاب ذايعلاو - نيفرحنملا ضعبو ةدحالملا ضعب نأل ؛ ةيعامتجا ديلاقت

 عامجإب رفاك وهف يأرلا اذه ىري ناك نمف « ةيعامتجالا ديلاقتلا نم نيدلا

 ةدابع يه امنإ « تاداعلا نم يه الو « ةيعامتجا ديلاقت تسيل ةالصلاف ؛ نيملسملا

 ْ مالسإلا ناكرأ نم نكر يهز ؛ نيملاعلا برل ةبجاو

 لهأ نيب فالخ هيف اذهف « ًالساكت اهكرتي هنكلو « اهبوجوب فرتعي ناك اذإ امأ

 : ملعلا

 نم ةعامجو دمحأ مامإلاك « ةلملا نم هجرخي ًارفك رفاك هنأ ىري نم مهنمف

 بتكملا. ط) 57 ص ةيزوجلا ميقلا نبال اهكرات مكحو ةالصلا باتك رظني] نيققحما

 كىلذو ؛ [(ةلاسرلا ةسسؤم. ط)۲۹ ۲۴/۲ يتوهبلل عانقلا فاشكو « (يمالسإلا

 ملسم هجرخأ] «ةالصلا كرت  كرشلا وأ  رفكلا نيبو « دبعلا نيب» : هو هلوقل

 دمحأ هجرخأ ] «ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا» : ةي هلوقو ء[(85)

 وو [(۱۰۷۹) هجام .٠ نساو ؛ (۲۳۱/۱ یئاسنلاو ء (1571) يذمرتلاو « (١؟95590)
 یس

 4 + ىقح مو 3 و

 تیتر واق رم نک کسا ج ییا ر : ىلاعت هلوق
f 7 10 سا جرم 07 مصل رک ارس م نكمل  

 نیلام وس د رك و ل 92 ص مم ضو أَ ےس و هی لک َنيكَسمْلا مهطن كرل و نيلَصمل
 نيلصمل

 ےس ےس رسا ےہ ربع ل 2
 7-0 . . . 5 - .ءاٌُس هرقل د 1

 تايإآلا نةده تادف )6^ - ٠ : رثدملا] ( 27 ںیم عسر ستاک 42ج 25 نقلا اننتأ وح

 سلا وب بلكت اهو نر كانا لا نم يصب سل تك ىلع

 ره نيعفاشلا ةعافش هعفنت ال يذلاو . ( نيفيا ةر هتاف : لاق هللا نألو



 مارملا غولب حرش ١ ةالصلا باتك

 ممم مو م همم ممم REESE HASSE FFE SEHRA EG ann اس

 هلوقو . ًاقساف ناك ولو « هللا نذإب نيعفاشلا ةعافش هعفنت هنإف نمؤملا امأ « رفاكلا

 لدف ١١[ : ةبوتلا | ( نيرا نكتو ركل اوت او ةولَصل ا اوما َُأَوأوباَمْنإَم ) : ىلاعت

 نم سيل ناك اذإو « نيدلا ىف انناوخإ نم سيل ةالصلا ميقي ال يذلا نأ ىلع

 . رفاك وهف نيدلا يف انناوخإ

 نكلو « ةلملا نم حرخي ال يلمع رفك هنكلو « رفك اهكرت نأ ىلإ روهمجلا بهذو
 . «هرفك نوري ال نيذلا دنع ىتح « لتقي هنإف ىبأ نإف « ةالصلاب همازلإ نم دب ال

 نوري هيوهار نب قاحسإك هعم نمو دمحأ مامإلا ؟ادح لقي وأ ةدر لتقي له نكلو
 هنأ نوريف  هلتق اوأر نإو مهريسغ امأ « مالسإلا نيد نع دترم هنأل ًارفك لتقي هنأ

 . [77 ص اهكرات مكحو ةالصلا باتك رظني ] دودحلا نم ًادحو ةبوقع لتقي
 نأب فرتعيو رقي ًادحاو نأ نظأ امو « ميظع رطح هيف ةالصلا كرت نإف لاح لك ىلع

 هنأ ىلع ليل اذهف « ًادمعتم اهكرتي كلذ دعب مث « مالسإلا ناكرأ نم كرو ةبجاو ًةالصلا

 ناك اّ نكل.« ةلملا نم جرمخي ًارفك رفاك ةالصلا كرات نأ ًاذإ حيحصلاف ؛ اهبوجو ىري ال

 هنونفديو « رفكلا ةلماعم هنولماعي مهارن ال اذاملف « ةلملا نم حرخي ارفك ارفاك ةالصلل هكرتب

 ةالصلا نسم هعانتما يضاقلا وأ مكاحلا دنع تبني مل هنأ اذه : لوقن ؟نيملسملا رباقم يف

 هررقيف يضاقلا وأ مكاحلا ىلإ يهشنت نت اهنأ دب ال ةدرلاف « هتدرب هيلع مكحي یتح ًادمعت

 ىري اعر وأ « ًالوأتم نوكي امر هنأل ؛ ةدرلاو رفكلاب هنع نلعيو رفكي هنإف رصأ نإف « هقطنتسيو
 ىتح هيلع رضاحلا تابثإو هقاطنتساو هباوجتسا نم دب ال ًاذإ . ًالهاج- نوكي اعر وأ « ًارذع هل

 هيلع ميقي يذلا وهف « ةمكحما ىف ًاعرش كلذ هل ررقت اذإ رمألا يلوو « ةدرلاب هيلع مكحي
 يف يلصيو « مالسإلا يعدي ناك اذإ هنأب ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ امك اذهو « دحلا

 نوقفاعلاف « نيقفانملا ةلماعم هلماعي هنإف « ةالصلا كرت هيلع تبثي ملو « نايحألا ضعب
 ءايندلا يف نيملسملا ةلماعم نولماعي اذه عمو « رافك نطابلا يف مهو « مالسإلا نورهظي
 . مهءازج ىلوتي يذلا وهو « مهرمأ ىلاعتو هناحبس هللا دنعو



 تيقاوملا باب . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ىلإ مسقني وهو « ددحملا دحلا وهو : تاقيم عمج : تيقاوملا (تيقاوملا باب)

 . ةيناكم تيقاومو « ةينامز تيقاوم : نيمسق

 لاق ءاهيف ةدابعلا ءادأل هللا اهددح ىلا تاقوألا يه : ةينامزلا تيقاوملا

 [!91/ : ةرقبلا] (تسولعمرهشا ححلا ) : ىلاعت

 « ب هللا لوسر اهتقو يتلا « مارحإلا تيقاوم ىهف : ةيناكملا تيقاوملا امأو

 . ديدحتلا وه : ةغللا يف تيقوتلاف « اهدّدح : ىنعي

 هنإف ًاناكم ةدابعلل ددح اذإو « ًاينامز ًاتاقيم ىمسي هنإف ًانامز عراشلا ددح اذإف

 اهددح عراشلا نأل ؛ ةالصلل ةينامزلا تيقاوملا انه دارم لاو ؛ ًايناكم ًاتاقيم ىمسي

 ( اترو ابنك ميِمّؤُمْلا لع تناك واصلا : ىلاعت لاق« ؛ ةليللاو مويلا يف تيقاوم

 يمسك ولُدل ةرلَصل رق ) : ىلاعت لاقو « ةددحم تاقوأ يف اهنوذؤت يأ[: ءا |
 ر لمس ړم

 اهيف ةيآلا هذهو vA] : ءارسإلا ] ( 22 4 ادوهمسم کرار جنان ءرش رخل نارق لل ایس ب

 كح < س نوحي رت نحو بروست ںاح هلان ) 2 : ىلاعت هلوكو 4 ةلمحم ةذالصلا تق : تيفاوم

 اهيف ًاضيأ هذهو [10-18 : مورل] € دوره نیو اشو ضرألاو ولاقت

 ثيلدح اهنم 3 تيقاوملا هذه نايس ةرهطملا ةنسلا ترءاح دقو 4 ةلمحم ةالصلا تيقاوم

 ا

 : هلوق وهو أمهنع هللا يصرورمع نبا

١١ 



 مارلاعولب حرش ل ١ __ تيقاوملا باب . ةالصلا باتك

 لاق © يبل را امهنع هلل يضر ورمع نب هللا دبع نع ١65

 رضحي ملام هلوطك لجرلا ُلظ ناكو « ُسمَّشلا تلاز اذإ رهظل تقوا
 يفي ملام برنا حقو مشرف ملام رصعلا تقوو ؛ رصعل
 ةالص تقوو ؛ طسوألا ليللا فصتن ىلإ | ءاشعلا ةالص تقوو ؛ « قفشلا

 . "/ملسم هاور «سمشلا ملت مل ام رجفلا عولط نم حبصلا
 «٩ ةيقن ءاضيب سمشلاو» : رصعلا ىف ةديرب ثيدح نم هلو. ۲

 . "!«ةعفترم سمشلاو» 0 يبأ ثيدح نمو - 7

 : يم هلوقف ‹ ةسمخلا تيقاوملا نايب هيف ثيدحلااذه - ۳١٥٠و 859 ۱

 طسو نع سمشلا لاوزب رهظلا تقو لخدي : ينعي (سمشلا تلاز اذ ! رهظلا تقو)
 اذهو سمشلا مايق : هل لاقي اذهف ؛ لّلغلا رسحتاو ؛ سوؤرلا قوف تناك اذإف « ءامسلا

 , اهريغ الو ةزانج الو « ةلفان ريغ وأ ةلفان تناك ءاوس « هيف ةالصلا لحت ال تقولا
 تلاز نأب - برغلا ةهج ىلإ تلام ينعي - سمشلا تلاز اذإف « ريصق تقو لاوزلاو

 تقو لخد « قرشلا ةهج يف لّظلا نم ءيش أدبو « برغلا ةهج ىلإ سوؤرلا نع
 6 سمسا كولد ةَلَّصلأ وِقأ 7 : ىلاعت لاق« سمشلا كولدب ىمسي ام وهو « رهظلا
 . [۷۸ : ءارسإلا]

 نأ ىلإ سمشلا لاوز نم رهظلا تقو رمتسيو : ينعي (هلوطك لجرلا لظ ناكو)
 دومعلا لالظ راص اذإف « رهظلا تقو يهتني ذئنيح « صخاشلا عم للا ىواستي

 « دوعلا لوط رادقمب دوعلا لالظو « ناسنإلا لوط رادقمب ناسنإلا لالظو « دومعلا رادقمب

 نأ تدرأ اذإف ‹ رهظلا تقو ىهتنا دق نوكي انهف « رادجلا لوط رادقمب رادحلا لالظو

 هنإف هعم ىواست اذإف « هّلظ رظنا مث « ًاريصق ناك ولو ًادوع زكراف رهظلا تقو فرعت
1 

 . (۱۷۳) (31) مقرب (۱)

 . (YY) )1( ملسم )۲)

 )۴( ملسم )٦۱٤( .
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 تيقاوملا باب . ةالصلا باتك 0 0 1 | مارملا غولب حرس حرش

 urna ERS HAEREHAHEHH FREI RES سه وام ERM HERE هاو م HL مع هاه مرو ام ERR مدع عه EA د م هوم سمار BAA HRH mnn عا ممس سام هاعأا»

 ىلإ سمشلا لاوز نيب امف ًاذإ رصعلا تقو لخدو « رهظلا تقو ىهتنا دق نوكي

 نإ « ءادأ نوكت هيف اهاذأ تقو يأ ىفف « رهظلا تقو اذه صخاشلل لا ةاواسم
 1 ۰ . هرخآ يف وأ « هطسو ىف وأ ؛ هلوأ ىف ناك

 : ىنعي « سمشلا رارفصا ىلإ صخاشلل للا ةاواسم نم أدبي رصعلا تقوو

 اهولعي قفألا نم تند اذإ اهنأل ؛ ةرفصلا ىلإ ضايبلا نم سمشلا نول ريغت اذإ

 . رابغلا نم ردكو ةرفص

 . هيلثم ءيشلا لظ ريصي نأ ىلإ رصعلا تقو رمتسي : ليقو

 نأ : ىناثلاو . سمشلا رارفصا : امهدحأ : ناتمالع هل رصعلا تقو ةياهن نإف ًاذإ

 يف اهي تقو يأ يفق رصعلا تقو وه اذهف . نيترم هلثم صخاشلا لع حبصي
 | . ًءادأ ىهف « هرخآ ىف وأ  هطسو ىف وأ « هلوأ

 نموه له« سمشلا بيغم ىلإ سمشلا رارفصا دعب اميف ءاملعلا فلتخاو

 : نيلوق ىلع ؟رصعلا تقو نع جراح وه وأ رصعلا تقو

 تقو ىمسي لوألاو « ةرورض تقو ىمسي هنكلو « رصعلا تقو نم هنأ : لوألا لوقلا
 برغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم» : هلوقل ؛ سمشلا رارفصا ىلإ وهو : رايتخالا

 نأ ىلع لدي اذهف [(۷) ملسمو « ( )٥۷۹( ىيراخبلا هجرخأ] (رصعلا كردأ دقف سمشلا

 يشلا لظ ريصم دعب ام أ« سمشلا رارفصا دعب ام نكلو « بورغلا ىلإ رمتسي اهتقو
 . عنام رذع هباصأ نمل الإ هيلإ اهريخأت زوجي ال رارطضا تقو ربتعي هيلثم

 رمتسيو « سمشلا بورغ نم أدييف « قفشلا بيغي نأ ىلإ برغملا تقوو

 ؟انه دازملا امهيأف « رمحأ قفشو « ضيبأ قفش : ناقفش قفشلاو « قفشلا بيغم ىلإ

 ىف ىتأيسو « ضيبألا قفشلا سيلو رمحألا قفشلا كلذب دارملا نإ : ناوجلاو

 000 . رمحألا قفشلاب هرسف كَم يبنلا نأ ثيدحلا
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 مارملا غولب حرش ظ تيقاوملا باب . ةالمصلا باتك

 ىلإ مسقني وهو « اهبيغم دعب سمشلا عاعش نم ىقبتي ام وه : قفشلاو
 . رمحأ عاعشو « ضيبأ عاعش : نيمسق

 . رمحألا قفشلا بيغم ىلإ سمشلا بورغ نم أدبي أذإ برغملا تقوف
 فصن ىلإ ءاشعلا تقو رمتسيو « ءاشعلا تقو أدبي رمح ألا قفشلا باغ اذإ مث

 دحو« ةيادب دح : نادح هل فصنلا نآل ' لوألا ليللا فصن وهو . طسوألا ليللا

 . طسوألا ىمسي ةياهنلا لاو ٠ ةياهن

 ًاذإ كانهف « ليللا ثلث ىلإ رمتسي ءاشعلا تقو نأ رخآ ثيدح يف ءاجو
 ًءانبو « ليللا ثلثب هدّدحُي ثيدحو « ليللا فصنب ءاشعلا تقو ةياهن ددحي ثيدح
 ىلإ هنأ وه  ملعأ هللاو  حجارلاو « ءاشعلا تقو ةياهن يف ءاملعلا فلتخا كلذ ىلع

 نيب ام تقولا اذه نم اهاَذأ تقو يأ يفو « ثيدحلا اذه يف امك ليللا فصن

 اهادأ دق نوكي هنإف  لوق ىلع ليللا ثلث ىلإ وأ - ليللا فصن ىلإ قفشلا بيغم
 . هرخآ يف وأ « هلوأ يف وأ« هطسو يف « اهتقو يف

 ليللا ثلث دعب ام وأ « رجفلا عولط ىلإ ليللا فصن نيب اميف ءاملعلا فلتخاو

 نوكت هيف ىلص نم نوكيف « ءاشعلا تقو نع جراخ وه له « رجفلا عولط ىلإ
 : نيلوق ىلع ؟ةرورض تقو وهو « ءاشعلا تقو يف لخاد وه وأ  ءاضق هتالص

 : نيمسق ىلإ مسقني هنكلو « رجفلا ىلإ دتمي هنأ : لوألا لوقلا

 . ليللا ثلث ىلإ وأ ليللا فصن ىلإ وهو : رايتخا تق

 . رحفلا عولط ىلإ كلذ دعب ام وهو : ةرورص تقوو

 جراخ ربتعي هدعب امو « ليللا ثلثب وأ « ليللا فصنب يهتني هنأ : يناثلا لوقلاو
 ءادأ ال ءاضق ربتعي هيف ىلص نمو « تقولا



 تيقاوملا باب . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 هم م ماعم اس ستار سشس همام ومو هاه و[ رات هاش نامه سخنه هاه لام ع هر ساس عه جاو سامع سه م هاو سو ها نإ هك هه مهامه سا سامو سا سو ياها ساهأو ف اسس هام نام 4 هاه واش هاهاه وسع سه هوو سام ع هع

 عولط ىلإ رمتسيو « ضرتعملا يناثلا رجفلا عولط نم أدبي هنإف : رجفلا تقو امأ
 : نارجف رجفلا نأل ؛ سمشلا

 يف دومعلاك ًادتمم جرخي رجف وهو « بوذكلا رجفلاب ىمسي يذلا وهو : لوأ رجف
 ال اذهو « ةملظ هدعب ىتأي مث « لوألا رجفلا ىمسي اذهف  دومع لكش ىلع قفألا

 . ةالصلا ىف هيلع دمتعي

 رجفلا وه اذهف « ةملظ هدعب ىتأي الو « قفألا يف ضرتعملا نايبلا وه : يناثلا رجفلا

 هلوقل ؛ رجفلا عولطب ثيدحلا اذه ىف دارملا وهو « رجفلا ةالص تقو هب أدبي يذلا قداصلا

 :ةرقبلا]4 ِرْجَشلاَنِمدَوَسَْلا طبل صال طبخ ك َتيبتي يح بَرْسآَو اولو : ىلاعت
 لكألا كرتيو مئاصلا هب مزليو « رجفلا ةالص هب بهجت يذلا يناثلا رجفلا وه اذهف ۷

 تنقولا اذه يف اهالص اذإف « سمشلا عولط ىلإ هتقو رمتسيو « هعولط دعب برشلاو

 اهنإف هدعب اهالص نإو « ءادأ اهألص اقف « هرخآ يف وأ « هطسو ىف وأ « هلوأ يف

 ةالص هيف سيل اذه سمشلا لاوز ىلإ سمشلا عولط نيب ام مث « ءاضق نوكت

 . ةقلطملا ةنسلاو ىحضلا ةالص ىلصت اغإو « ةضيرف



 مارملا غولب حرش تيقاوملا باب . ةالصلا باتك

 هو هللا لوسر ناك : لاق ةةظيملسألا ةزرب يببأ نعو 65

 سمشلاو ةنيدملا ىصقأ يف هلحر ىلإ انّدحأ عجري مث « رصعلا ىَّلصُي

 : ,دحلاو اهّلبق مونلا هركي ناكو « ءاشعلا نم رحؤب نأ بحتسي ناكو « ٌةّيح

 ناكو « هّسيلج لجرلا فرعي نيح ةادغلا ةالص نم لَتّقني ناكو « اهدعب

 0. هيلع قفتم . ةئللا ىلإ نيتسلاب أرقي
  اهمدقي ًانايحأ ءاشعلاو : هل رباج ثيدح نم امهدنعو . 6

 حيصلاو « رحأ ارطبأ ممر ذو « لجع اوحمتجا مه ار اذإ « اهرخؤي ًانايحأو

 ۾ غب اهيلصي ب يبنلا ناك

 فب مصعب فرعي داکی ال( سانلاو

 كك يبنلا ناك فيك نایب هيف  ةزرب يبأ ثيدح ىنعي  ثيدحلا اذه -4

 ظ . اهنايب قبس ىتلا تيقاوملا ىف ةالصلا يدؤي

 ىلإ : ينعي (هلحر ىلإ اندحأ عجري مث « رصعلا دب يبنلا عم يلصن انك : لاق)

 مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا صرح ىلع ليلد هيف اذهو (ةنيدملا ىصقأ ىف) هل

 نسم دييعب ناكم نسم نوتأي اوناك دقف ؛ لَك يبنلا فلخ ةعامجلا ةالص روضح ىلع

  مومعل يغبني اذل؛ هنم مّلعتلاو يب يبنلا ةيؤر لجأ نمو « ةعامج ةالصلا لجأ

 | . (1410/) ملسمو « هل ظفللاو )٥٤۷( يراخبلا(١)

 . هل ظفللاو (1415) ملسمو « (550) يراحبلا (؟)

 . )1 £) ملم( ۳)



 تيفاوملا باب .ةالصلا باتك 009ب 00 مارملا غولب حرش

 لهأ اهيف يتلا دجاسملا دايترا ىلع صرحلاو « ةعامجلا ةالص ىلع صرحلا نيملسملا

 . مهنم ةدافتسالل لضفلاو ملعلا

 ؛ رارفصالا اهلخدي مل ةراح لازت ال « ةراح ءاضيب ةيقن : هانعم (ةيح سمشلاو)
 يذلا وه اذهو« ةيقن ءاضيب نوكت كلذ لبق نكل ء ترفصا بورغلا تبراق اذإ اهنأل
 رصعلا ةالص لَّجعُي ناك يي هنأ ىلع لدي اذهو . ةيح : هلوقب هن5#ةزرب وبأ هنع ربع

 ءيشلا لظ ريصي امدنع لخدي رصعلا تقو نأ انركذ نأب انل قبسو « اهتقو لوأ ىف

 ناكف « هيّلثم ءيشلا لظ ريصي امدنع وأ سمشلا رارفصا ىلإ ٌرمِجسيو « هلم

 . اهتقو لوأ يف رصعلا ةالص مدقي هنأ هلعفل ةزرب ىبأ ةياكح يف بد ىبنلا

 رصعلا ةالص يف هلوق دافأ امل (ءاشعلا نم رخؤي نأ بحتسي ناكو) : هلوق يفور

 نأ بحتسي ةَ ناك دقف « كلذ فالخب ءاشعلا نأ ني رصعلا ميدقت بابحتسا

 . اهتقو لوأ نع اهّلعف رخو

 لبق مونلا هركي ناك« ءاشعلا : يأ (اهدعب ثيدحلاو اهلبق مونلا هركي ناكو)

 هتوفتف « همون يف ناسنإلا قرغتسي دقو « ةالصلا نع لسكي هنأل ؛ ءاشعلا ةالص

 هنإ لب « ءاشعلا ةالص دعب : يأ « اهدعب ثيدحلا هركي ناكو « ةعامجلا عم ةالصلا

 : حلاصملا نم كلذ يف امل ةرشابم ءاشعلا ةالص دعب ماني نأ بحي ناك

 ترفک دقو كلذ ىلع مانيف « ةالصلاب هموي متخو ةعاطلا ءادأ دعب ماني ةنأ : الو

 ؛ تافلاخملا نم اعيش اهدعب رشابي الو ةبيطلا ةلالا هذه ىلع مانیق « هتاثيس هنع

 . تافلاخملا نم ءىش يف عقي نأل ةضرع نوكي ارل هنإف ءاشعلا دعب رهس ول هنإ ذإ

 . ةيحان هذه

 رخآ يف مايقلا نع هرخأت ببسي دق ءاشعلا دعب هرهس نأ : ةيناثلا ةيحانلاو

 تقولا اذه يف رافغتسالاو ةالصلا نم مرحيف « رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح ليللا
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 تيقاوملا باب . ةالصلا باتك
 يس 2 27 ب ل جبسم RRL r n I ا ناس

mYساه عاط  mmmسه سه سه ع ساو او هاهم سرع و س ساو ون هاما سس ساس سه ساو  HRN HEع ساه  Amp mn mS HPAESيه سه جس ها هاه  PHBEهرم عه ماما م هام همس هس هه  

 ةاللص نع ماني نأب كلذ نعرمألا ديزي اعر لب 3 ىهلإلا لوزنلا تقو ميظعل ا

 . رجفلا

 ةحلصم ءاشعلا دعب ثيدحلل ناك اذإ الإ« رارضأ ءاشعلا دعب رهسلا ىفف

 روجأم وهف « مهرومأ يف رظنلاو نيملسملا لامعأ ءاهنإ لجأ نم نيملسملا رمأ يلو

 ٠ رخ ىف مايقلا ىلع ناعي هنأ بلاغلاو « ةحجار اذه ىف ةحلصملا نأل ؛ كلذ ىلع
 هنأ اذه ىلع بلاغلاف « ةدسفم ىلع وأ « ةدئاف ريغ ىلع رهسي يذلا فالخب « ليللا

 . مايقلا نم مرحيو بقاعي

 , هلهأ عم ًانايحأ ثدحتيو « فايضأ هءاج اذإ ءاشعلا دعب ثدحتي ًانايحأ ا يبنلاف

 ىف ءاشعلا دعب ثدحتلاب اذإ سأب الف « ةحجار ةحلصم كانه تناك اذإ  ًاضيأ  ثدحتيو

 اذه ناك اذإو « ءاشعلا دعب رهسلا هركي هنإف ةثالثلا رومألا هذه ريغ ىف امأ « تالاحلا هذه

 سانلا نم ريثكلا نإ دإ « ًامرحم نوكي ءاشعلا دعب رهسلا ناف بجاو تيوفت ىلإ يدؤي رهسلا

 وهللاو كحضلل مهليل اوذحتاو « اليل راهنلاو « اراهن ليللا اولعجف « مهلاوحأ تريغت دق

 ىتح « زافلتلا تاشاش ىلع تامرخم ا ىلإ رظنلاو « تاركنملا ىلإ عامسلاو « قرولاب فعللاو

 رمألا اذهو « رجفلا ةالص مهتوفت ىتح مهمون ىف اوقرغتساو اوما رجفلا لبقأو ليللا ربدأ اذإ

 ةداعلا هذه نع هدالوأو هلهأو وه دعتبي نأ ةاجنلاو ريخلا ديري نم ىلع بجي هنإف اذل ؛ ىلاعت

 فرصتي ناك : ىنعي (هسيلج لجرلا فرعي نيح ةادغلا ةالص نم لتفني ناكو)

 مل هنأل كلذو « ضعبلا مهضعب سائلا فرعي نيح رجفلا ةالص نم ءاهتنالا دعب

 يم ناكو « ليللا ةملظ ىف نولصي اوناك لب « حيباصم وأ راونأ ا هدجسم ىف نكي



 _تيقاوملا باب .ةالصلا باتك مابا عولب حرش

 الو « اهيف ةءارقلا ليطي ناكو ءرجفلا علط اذإ أ اركبم حبصلا ةالص يف لخدي

 ال اهيف لخخدي نيح هنأ ىلع لدف « هسيلج لجرلا فرعي نيح الإ اهنم فرصني

 مهضعب فرعي ال سانلاو) يتأت يتلا ةنياورلا يف امك « هبئاجب نم لجرلا فرعي

 285 يبنلا عم نيلصي ءاسنلا تناك) : رخآ ثيدح يفو « ةملظلا نم ىنعي (ًاضعب

 . ةملظلا نم (دحأ نهفرعي الو نفرصنيف نهطورمب تاعقلتم

 : ينعي « ةيآ ةثم ىلإ (ةئملا ىلإ) ةيآ نيتس : يأ (نيتسلاب أرقي ناكو) : هلوقو

 ليترتلاو لسرتلا ةَ هتءارق ةفص تناك دقو « ةيآ ةعم أرقي ًانايحأو « ةيآ نيتس أرقي

 ًانايحأو « رجفلا ةالص يف ةي نيتس أرقي ناك اذه عمو « تايآلا سوؤر دنع فوقولاو

 هللا لاق دقو « مالسلاو ةالصلا هيلع ةءارقل لوطي ناك هنأ ىلع ٌلدف « ةيآ ةئم أرقي

 تارلان رجلا نارو ) : ىلاعتو هناحبس

 ىنعمو « ةءارقلا اهيف لوطت اهنأل ؛ ًاناءرق هللا اهامس « رجفلا ةالص هب دارملا : رجفلا

 ‹ ةظفحلا مهو رجفلا ةالص يف راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم هرضحت : يأ : ًادوهشم

 ىقبيو « مهر ىلإ نوجرعيو انعم اوتاب نيذلا فرصني مث « رصعلا ةالص يف كلذكو

 ةالص نورضحيو لييللا ةكئالم لزنت مث « رصعلا ةالص ىلإ راهنلا يف اولزن نيذلا

 انعم اوناك نيذلا جرعي رصعلا ةالص دعبو « راهنلا يف انعم اوناك نيذلا ةك <5ااملا عم رصعل

 ةالص يف نوعمتجي ًادبأو ًامئاد اذكهو « ليلا يف انتبحاصمل اوءاج نيذلا ىقبيو راهنلا يف

 متكرت فيك : لوقيف  ىلاعتو احبس ملعأ وهو . مهبر مهلأسي « رصعلا ةالص يفو رجفلا

 . نوصي مهو مهانكرتو « نوُلِصُي مهو مهانكج : نولوقيف ؟يدابع

 ًانايحأو اهمّدقُي ًانايحأ ءاشعلاو : رباج ثيدح نم امهدنعو) : لاق مث - 4

 ناءرقو Y۸] : ءارسإلا 1 ( اًدوهشم 4

 هنأ ثيدحلا لصأ يف قبس دق (رخأ اوؤطبأ مهآر اذإو ۰ لجع اوعمتجا مهأر ادا ؛ اهرخؤي

 ىلع قشي نأ بحي ال هنكلو « ءاشعلا نم رخؤي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع د دتسي



 مارملا غولب حرش تيقاوملا باب . ةالصلا باتك

 مدقي هنکلو « اهرخؤي أ بحي ناک نإو«ةالصلا لجع ارمستجا مهآر اذإف « هتمأ

 ناک دقو «رخآ روضحلاو رخأتلا يف اوؤطبأ مه ر اذإو « ةليضفلا ىلع نيمومأملاب قفرلا

 نأ ىلع اذه لدف « هتبغرل ًاقفاوم 206 « مالسلاو ةالصلا هيلع كلذ بحي

 هنإف اوعمتجا مهآر اذإف « اهريغ ىفو ءاشعلا ةالص يف نيمومأملا لاوحأ يعاري مامإلا

 هل نوكت امبر مهضعب نأل ؛ اوفرصني نأ لجأ نم ةالصلا لجعي لب « مهسبحي ال

 ٠ « هسعني ًاضيأ مونلا نوكي دق مهضعبو « ءاقبلا لوط لمحتي ال مهضعبو « ةجاح

 قشي الف « كلذ ريغ ىلإ « هتجاح ءاضقل جورخلا ىلإ اجاتحم نوكي دق مهضعبو

 . نوعمتجم مهو دجسملا يف مهسبحب سانلا ىلع

 ءوض اهعم طلتخا اذإ ةملظلا هب دارملا : سلغلاو (سلغب اهيلصي ناك حبصلاو)
 يف هلوق ديفي امك « اهتقو لوخد دنع رجفلا ةالصب ردابي ناك هنأ هانعمو « راهنلا

 اهيف لحندي هنأ ىلع لدف (هسيلج لجرلا فرعي نيح اهنم لتفني) : ثيدحلا لصأ

 . ةملظلا نم هسيلج فرعي ال لجرلاو

 ءرجفلا قشن ثنا نيسح رجفلا ماقأف : لاق ىسوم يبأ ثيدح نم ملسلو) )- 5

 ىف لک ىبدلا لوخد تقو نایب يف حضاو اذه (ًاضعب مهضعب فرعي داكي ال سانلاو

 هنأل ؛ ةملظلا نم ًاضعب مهضعب فرعي ال سانلاو « اهب ٌرَكبُي ناك هنأو « رجفلا ةالص

 اوناك دقف « ًءاضم نكي ملو « راونأ هيف نكي مل يب لوسرلا دجسم نإف متملع امك

 : ةميظع لئاسم ىلع هتاياورب لد ثيدحلا اذهف « ليللا مالظ يف نولصي

 عم ةالسصلا رومضح ىلع مهنع هللا يضر ةباحصلا صرح هيف : : ىلوألا ةلأسملا

 اذإو .ةنيدملا ىصقأ نم رصعلا ةالصل ىتأي ناك مهدحأ نإ ثيح ؛ ايو يبدلا

 . ةفاسملا دعب نم رصعلا ةالص تقو رخآ يف الإ هلحر ىلإ لصي ال فرصنا

 . اهتقو لوأ يف رصعلا ةالص ةليضف هيف : ةيناثلا ةلأسملا



 تيقاوملا باب . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 كلذ نأ الإ ءاهتقو لوأ نع ءاشعلا ةالص ريخأت ةليضف هيف : ةثلاثلا ةلأسملا

 اوعمتجا مهآر اذإ) : رباج ةياور هيلع لدت امك « نيمومأملا ىلع ةقشملا مدعب ٌديقم

 . (رخأ اوؤطبأ مهآر اذإو « لجع

 لاوحأ ىعاري نأ مامإلا ىلع بجي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ةعبارلا ةلأسملا

 ريخأت وهو لضافلا لمعلا كرت ف يبنلا نإ ثيح « مهيلع قشي ال نأب « نيمومأملا

 مدقم دسافملا أرد نأ هيفف « نيمومأملا ىلع ةقشملا مدع ةاعارم لجأ نم ءاشعلا ةالص

 ىيحن : نولوقيو سانلا ضعب اهنع لفغي دق ةلأسم هذهو ء حلاصملا بلج ىلع

 . «رارض الو ررض ال» : لوقي ةي يبنلاو « نيمومأملا ىلع ررضلاب نوببستيف . ةنسلا
 ةهاركو « ءاشعلا لبق مونلا ةهارك ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةسماخلا ةلأسملا

 ءاشعلا لبق مان اذإف « ةينيدلا رارضألا نم كلذ يف امل ؛ ءاشعلا ةالص دعب ثيدحلا

 , دئاوفلا نم كلذ ريغو ةعامجلا ةالص هتوفت هنإف قرغتساو مان اذإو  اهنع لساكت

 حلاصم هتوفتف « ليللا مايق نع وأ رجفلا ةالص نع لقاثت ءاشعلا دعب ثدحت اذإ هنأو

 . كلذ بيس

 ىدأ اذإو « ءاشعلا دعب رهسلا ةهارك ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ةسداسلا ةلأسملا

 أرقي وأ دجهتيو يلصي وهو رهس ول ىتح « مرحي هنإف بجاو كرت ىلإ رهسلا اذه
 فسيكف ء اذه هل زوجي ال هنإف رجفلا ةالص نع ماني هنأ كلذ ىلع بترت اذإف « نآرقلا

 ظ صاعمو بعلو وهل ىلع رهس اذإ

 لوأ يف رجفلا ةالص ميدقت ةليضف ىلع يلد ثيدحلا ىف : ةعباسلا ةلأسملا

 لجرلا فرعي نيح اهنم فرصني ناكو « سلغب اهنم لتفني ناك لَو هنأل < اهتقو

 . رجفلا قشنا اذإ اهميقي ناكو « هسيلج

۹ 



 مارملا غولب حرش تيقاوملا باب . ةالصلا باتك

EREY RESهاو ماو  RHFمس مهن حس هسه ممه ع شاش م سدس # وبه سهو ساق ياو مهاس ههه ناو ههه همم جواها م هاهو جاوا شه سه ها هس ساه ه ع5 سي ساس ماها ساو  

 ةالص ىف ةءارقلا ليوطت ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا ىف :.ةنماثلا ةلأسملا ٠

 ليترتلا نم هك هتءارق نم فرع ام عم ةئملا ىلإ نيتسلاب أرقي ناك د هنإف « رجفلا

 . اهليطي هنأ ىلع لد « تايآلا سوؤر ىلع فوقولاو ينأتلاو

 فرعي لجرلاو اهنم فرصنيو « ًاضعب مهضعب فرعي ال سانلاو اهيف لحدي وه مث

 ٠ نم رجفلا يف أرقي هنأ ىلع ءاهقفلا صن دقو  اهليوطت ىلع ليلد ًاضيأ  اذهف « هسيلج
 امأو « لصفملا راصق نم اهيف أرَقيف رغما امأو « نآرقلا نم كلذ لداعي ام وأ « لصفملا لاوط

 . نآرقلا نم كلذ لداعي ام وأ لصفملا طاسوأ نم أرقيف تاولصلا ةيقب

Y۲ 



 مسحب ببي Tagan e يي سبب ب سب ب يسوم سس ييببس

 برغملا 25 يبنلا عم يلصن اتك : لاق 4ظ جيدخ نب عفار نعو ۷
 . ")هيلع قفتم . هلبن عقاوم ىريل هنإو اندحأ فرصنيف

 تيقاوملا باب . ةالصلا باتك ظ مارملا غولب حرش

 نإ ىتح « 'برغملا ةالص ىف ركبي ناك ا يبنلا نأ : ثيدحلا اذه ينعي - ۷

 ىه : لبنلاو « هلبن عقاوم مهدحأ ىريو برغملا ةالص نم نوفرصني اوناك سانلا

 نمو« تقولا كلذ يف فورعم حالس ىهو « سوقلاو رتولا ةطساوب ىمرت يتلا مهسلا

 ةالصب ركبي ناك ٌهْيميبنلا نأ ىلع لدف « ةديعب ةفاسم دت لبنلا عقاوم نأ فورعملا

 اهنم نوفرصني اوناك مهنإ ثسيح « ةرشابم تقولا لوحخد دعب اهب ردابيو سرغملا

 رخأت املك هنإف رجفلا فالحب «دتشت ةملظلا نإف رأت امّلك هنأل ؛ قا رافسإلاو

 .رافسإلا دتشا

. (Fv) ملسمو ؛ )٥١۹( البخاري)١( 
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 مارملا غولب حرش 'ء تيقاوملا باب . ةالصلا باتك

 تاذ هللا لوسر متعأ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 نإ : لاقو « ىلصف جرح مث« ؛ ليالا ةماع بهذ ىتح « ءاشعلاب ةليل

 . لسم هاور «یتما ىلع قش أ نأ الل اهتقول

 ةالص رخأ : يأ (ليللا ةماع بهذ ىتح اک تلا متع ) : اهلوق ىنعم - ۸
 مث) « ةملّظلا اهانعم يجمل نال لیا ليلا لن یو ةمتعلا يف لحد ىتح ءاشعلا
 ْ لضافلا اهتقو اذه نإ : يأ (يتمأ ىلع قشأ نأ الول اهتقول هنإ : لاقو « ىلصف زاب مرح

 فصن ىلإ دتميو « رمح ألا قفشلا بيغم نم أدبي ءاشعلا تقو نأ انل قبس دقو « راتخملاو

 هيلع هتمأب قفرلا يعاري هنكلو « رخؤي نأ بحتسي م ناكو « ليللا ثلث ىلإ وأ ليللا

 . ًاركبم هلاوحأ بلغأ يف اهيّلصيف ٠ مهيلع قشي الو مالسلاو ةالصلا

 : لئاسم ىلع ثيدحلا اذه لدف

 ينعي  اهنأل ؛ ءاشعلا ةالصب ريكبتلا دب هلعف نم بلاغلا نأ : ىلوألا ةلأسملا

 اغإو « ريخأتلا ىلع موادي ال هنأ ىلع لدف « ةليل تاذ متعأ هنأ تركذ اغإ ةشئاع

 اذإف « ةقشم هيلع بترتي مل اذإ ريخأتلا اذإ زوجيف ءرخؤي ناك ًانايحأ هنأو « ةرم هلعف
 ءاسنلا كىلذكو « ةعامج ةالصلا نع روذعم هنأ ببسب هدحو ىلصي ناسنإلا ناك

 ىلع هعم نوقفتي ةعامج هدنع راص هنأ وأ « ةعامجلا نهيلع بجت ال ىتلا :تويبلا ىف

 . لضفأ ءالؤهل ةبسنلاب اهريخأت نإف « مهريغ كانه سيلو ريخأتلا

 اهتقو لوأ نع ءاشعلا ريخأت بابحتسا ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ةيناثلا ةلأسملا
 امك  ةقشم بترت نإف « نيمومأملاب ةقشم كلذ ىلع بترتي مل اذإ ليللا ثلث ىلإ

 بترت اذإ ًانايحأ لوضفملا ىلإ لضافلا كرت زوجيو « ريخأتلا هل زوجي ال هنإف  انلق

 ١ . ةرضم عفدو ةحلصم كلذ ىلع

 )١( مقرب )1۳۸( )519(.
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 تيفاوملا باب . ةالصلا باتك _ مارملا غولب حرش
EAA Tg tag yp rage rg ET a aga, 

 rms mmm HEEE ع سه سه ناو هاه سه ساو STEELHEAD ناسا و هاه سي ياه سعر دعاهم ا ردواو ا هراو سام ماس سو هاه نهم وو كm Fd ماش

 ىضري ال هنأو « مهب هتقفشو هتمأب ب هقفر ىلع لیلد ثيدحلا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 م يلع رعي ينعي ۲ ف و هلل هفصو دقو« ةقشلاب

 تناك < ًايأ نملسلا لارحأ يعاري نأ تيملسملا رومأ نم اأ لو نم لک ىلع بجيو

 لهأ عم لجرلا نإ ىتح « ىرغص ةيالو وأ ىربك ةيالو تناك عا وس « ةيالولا هذه

 عم ريمألاو « هذيمالت عم ملعمل او « هبالط عم سردملا كلذكو « ‹ مهب قفري هدالوأو هت

 . هب قئراف مهب قرف اتش يتمأ رمأ نم يلو نم مهلا دم لاق « هدي تحت نم

 |( (AYA) ) ملسم هجرخأ ]هيلع قشف مهيلع قش نمو
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 مارملا غولب حرش تيق اوملا باب ء ةالصلا باتك

 رس دتشا ذل اگ للا لوس لاق : لاق هن ةريره يبا نعو 2 49
 هيلع قفتم ؛مّنهج حيف نم رحلا ةدش نإف « ةالصلاب اودربأف

 ةالص انه ةالصلاب دارملا(ةالصلاب اودربأف) « فيصلا ىف : ىنعي (رحلا دتشا اذإ) 9
 اهعقو لوأ نع اهورخأ : يأ (اودربأ) ىنعمو « رجلا ةدش يف ىدؤت يتلا يه اهنأل ؛ رهطظلا

 نأ ىلإ رمتسيو « سمشلا لاوزب اهتقو أدبي رهظلا ةالص نأ انل مدقت دقو « داربلا تقو ىلإ

 الإ ء اهتقو لوأ يف رهظلا ةالص ميدقت لضفألاو « لاوزلا ءيف دعب هلثم ءىشلا لظ ريصي
 ظ . رحلا رسكني ىتح اهريخأت لضفألا نإف رحلا ةلش تقو ىف

 يف رحلا ةدش نإ : ىأ (منهج حيف نم رجلا ةدش نإف) : هلوقب كلذ دي للع مث
 ىلغت  هللاب ذايعلاو  رانلا نإف « نايلغلا هب دارملا : حيفلاو ٠ منهج حيف نم فيصلا

 نم اهيف ام ةدش نم اهبر ىلإ رانلا تكتشا اهنأ م يبنلا ربخأ دقو « ةرارحلاب روفتو
 ام دشأ وهو « فيصلا يف سفن : نيسفنب اهل هللا نذأف « ريرهمزلاو ةدوربلاو ةرارخلا

 .دربلا نم نودجت ام دشأ وهو « ءاتشلا يف سّقنو ءرحلا نم ثودبت

 , ةيواهلا « رقس « منهج : ةريثك ءامسأ اهل رانلاف « رانلا ءامسأ نم مسا منهجو

 رانلا نأل ؛ ةملظلا يهو « ةموهجلا نم ذوخأم هنإ : ليق « منهج مساو « ريعسلا
 نم عونم « يسمجعأ مسا هنإ : ليقو . ءايض اهيف سيلو ةملظلا ةديدش ةملظم

 . ةمجعلاو ةيملعلل فرصلا

 : لئاسم ىلع لدي ثيدحلا اذهف
 '؛اهتقو لوأ ىف ىَّلَصُت نأ رهظلا ةالص ىف لصألا نأ ىلع لذي : ىلوألا ةلأسملا

 . لضفأ اهتقو لوأ ىف ةعاطلاب ةردابملا نآل

 رسكتي نأ ىلإ رهظلا ةالص ريخأت لضفألا رحلا دادتشا دنع هنأ : ةيناثلا ةلأسملا
 اوكش ةباحصلا نأب ثيداحأ تدرو نكلو « نيملسملاب قفرلا نم كلذ ىف امل ؛ رح ا

 . )5١5( ملسمو « (085) يراخبلا )١(
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 تيقاوملا باب . ةالصلا باتك مارملا عولب حرش

 sanan Hrs عع موي مت م همم م وار مرو اوهام ممول و هر مو هم هادلااعم وم اهم مم يساهم مماع م علم بم يي يهتم م ها سنام هوو مام همام اه عفاف وم اوم اه هك مس م ساس موو يماع هاما ماواوام

 مهنأ رخآ ثيدح ىفو « ةالصلا يف ءاضمرلا ةدش نم نوقلي ام ةي هللا لوسر ىلإ

 نم ضرألا ىلع هتهبج عضو مهدحأ عطتسي مل اذإف « كلو يبنلا عم نولصي اوناك

 رهظلا يلصي ةَ هنأ ىلع لدي اذهف « هيلع دجسيو هبوث فرط عضي هنإف رحلا ةدش

 لهأ باجأ ؟ثيداحألا هذه نيب عمجلا امف (اودربأ) : لوقي انهو « رحلا ةدش عم

 ولف ءرصعلا تقو رخآ ىلإ هرثأ ىقبيو « تقولا اذه يف دتشي رحلا نأب كلذ نع ملعلا

 اياقب هوكش يذلا اذهف « رصعلا تقو جرخ ضرألا نم ايئاهن رحلا لوزي نأ ىلإ رخأ

 . هلل دمحلاو < نيثيدحلا نيب ضراعت الف « ةعرسب لوزت ال ىهو « ةرارح

 لديف « منهج نم هنأ وهو « ةرارحلا ردصمل نايب ثيدحلا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 اهدوجو ىلع ثيداحألاو تايآلا تلد دقو « نآلا ةقولحخم اهنأو « رانلا دوجو ىلع

 7 ےس جا اش ج يمرر سا مو را ر 0 5

 يذلا ثيدحلاو [155 : نارمع لآ | 4 نرمل ت دوا ىلا ر املأ وُعَتاَ : ىلاعت لاق« نالا

 یف هب ىمر رجح اذه» : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : اولاق «؟اذه ام نوردتأ» : مهل لاقف

 اذهف )۲۸٤٤([ ملسم هجرخأ ] «اهرعق ىلإ لصو نآلا « ًافيرخ نيعبس ذنم منهج ران

 مكاسيإو هللا انذاعأ  ةدوجوم يهو نآلا ةقولخم اهنأو « رانلا دوجو ىلع ليلد  ًاضيأ -

 نأ عني الو « ةدوربلا دوجوو « ةرارحلا دوجو ىف ببسلا وه اذإ اذهف  اهنم نيملسملاو

 هملع يذلا بيغلا ملع نم اذه نأل ؛ ًاضيأ سانلا اهفرعي ىرخأ بابسأ كانه نوكي

 فو



 مارملا غولب حرش تيقاوملا باب . ةالصلا باتك

 ا نبأو « و« ىنمرتل هححصو ؛ خلا اور مكر مظعأ هنإف

 (هنإف) « اهتقو لوأ نع رجفلا ةالص اورخأ : هرهاظ (اوحبصأ) : دب هلوق ١
 . ًارجأ رثكأ (مكروجأل مظعأ) اهتقو لوأ نع رجفلا ةالص ريخأت : يأ

 ىف ءاجو « اهتقو لوأ نع رجفلا ةالص ريخأت ىلع هرهاظ ىف لدي ثيدحلاف

 مهنإف ‹ ةيفنحلا ذخأ اذهبو ءرافسإلا تقو يف اهولص : يأ (رجفلاب اورفسأ) : ةياور

 ٠٤١/١ -٠6١[. ٠ يسخرسلل طوسبملا رظني ] اهتقو لوأ نع رجفلا ةالص ريخأت نوري
 ةالصب ركي ناك دو يبنلا نأ ىلع لدت  ةريثك يهو - ترم يتلا ثيداحألا نكلو

 دنع : ىنعي (ًاضعب مهضعب فرعي داكي ال سانلاو) : لوقي يذلا ثيدحلا اهنمو « رجفلا
 ءانعم سلغلاو (سّلَعب اهيَّلصُي ناك) : ثيدحو «رجفلا ةالص يف دف يبنلا لوخد
 نيح ةادغلا ةالص نم لتفني ناك) : لوقي يذلا ثيدحلاو « رافسإلا فالخب وهو « ةملظلا

 فرصني ال ناك اذه عمو « ةيآ ةئملا ىلإ نيتسلاب أرقي ناك هنأ عم (هسيلج لجرلا فرعي

 ىلع لدت ةريشكلا ثيداحألا هذهف « ةملظلا نم هسيلج لجرلا فرعي نيح الإ اهنم

 اورفسأ) : وأ (حبصلاب اوحبصا) : لوقي ثيدحلا اذه امنيب « رجفلا ةالصب ريكبتلا

 صضعتب نأل ؛ رجفلا عولط نم اودكأت مهنأ هب دارملا نأ ىلع هولمح روهمجلاف (حبصلاب

 (اوحبصأ) : لوقي ديف ىبنلاف اذل ؛ رجفلا علطي نأ لبق يلصيف لجعتسي دق سانلا

 . يناثلا رجفلا وهو « حابصإلا لخدي ىتح تح اولصت ال : ىنعي

 اهيف ددو « اهتقو لوأ يف ًاركبم اهيف لحندي رجفلا ةالص نأب لوقلا ةصالخو
 اذهبو  ًاضعب مهضعب سانلا ةفرعمو رافسإلا دعب الإ اهنم فرصتي الو ؛ةءارقلاب
 . اهلك ثيداحألا عمتجت

 دمحأو <« (1۷۲) هجام نباو « ۲۷۲/١ ىئاسنلاو « )١54( يذمرتلاو « (57؟54) دواد وبأ )١(

 )١591(. نابح نباو ء(1همكو)

۸ 



 تيقاوملا باب . ةالصلا باتك مارا عولب حرش

 نم كردأ نم . قع لزا وسر J لاق ف ةريره يبأ نعو- 11١

 نم ةعكر ر كردأ نمو ؛ حبصلا كردأ دقف سلا علمت نأ لبق ةعكر حبصلا

 '"'هيلع قفتم «رصعلا كردأ دقف سمشلا برت نأ لبق رصعلا

 : لاق مث عكر ١ لدب «ةلجسا : لاقو « هوحن شاع نع ملسلو 7

للا لوسر تعما لاق لک ىردخلا ديعس ىبأ نعو 1 ١
 0 ري و

 تح رصعلا دعب ةالص الو« نسل فت ىنح میم دعب الص ل

ص دعب ةالص 9 و يلع قفتم «سمشلا
 9 فلا ةال

 ارل لت نيحا 0 ا

ىنح بألا ما اوي نيو ٠ ع تح ا
 ر ۲ سما لزت 

 ءرجفلا عولط نم أدبي حبصلا ةالص تقو نأ ةقباسلا ثيداحألا ىف مدقت

 عولطو « رجفلا عولط : نيعولطلا نيب ام اهتقوف «. سمشلا علطت نأ ىلإ رمتسيو

 رجفلا ةالص ىدأ دقف سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نيب ام ىلص نمف« سمشلا

ف اهتقو لوأ يف ىدؤت رجفلا ةالص نأ يف ثيداحألا اضيأ تمدعتو « اهتقو ىف
 ي

 فرعي ال سانلاو « هسيلج فرعي ال لجرلاو اهيف لخدي كي يبنلا ناك دقو « سلغلا

 نم هل دب الف ةعامجب ًطبترم ملسملا نأ او « ةملظلا ةدش نم ينعي « ًاضعب مهُضعب

 : ناروظحم اهتقو لوأ نع اهريخأت يف نوكي هنإف أذلو ؛ ةعامجلا عم اهيدؤي نأ

 ل

 )١( ملسمو « (01/4) يراخبلا )108( .
 (ه09) ملسم(9) .

 (AYY) | ( (085) يراخبلا()

 (۸۳۱) ملىسم(€)

۲۹ 



 مارملا عولب حرش تيقاوملا باب . ةالبصلا باك

 دنس هيض ا ةريره يبأ ثيدح نم يعفاشلا دنع يناثلا مكحلا 110

 ٠ ةعمحلا موي الإ : دازو « فيعض

 ةداتق يبأ نع هوحن دواد يبل اذكو 5
 دبع ىنب أيل : و هللا وسر لاق: لاق 45 معطم نب ريبج نعو - ١

 راهن وأ ليل نم َءاَش ةعاس يأ ىلصو تيبل اذهب فاط ًادحأ اومن ال « فان

 ْ . نابح م نباو « يذمرتلا هححصو « ةسمخلا هاور

 . تقولا لوأ ةليضف تاوفو « ةي ىبنلاب ءادتقالا ةليضف تاوف وه : لوألا روظحلا

 « ميظع مثإ هيف اذهو «رذع ريغ نم ةعامجلا تاوف وه : يناثلا روظحلاو
 ( . رجألا يف ريبك صقنو

 ةالص كرت ىلع مثأي هنكلو « ءادأ نوكت اهنإف اهتقو رخآ ىلإ اهرخأ نم نكلو
 لدي - ةريره يبأ ثيدح ينعي . ثيدحلا اذهف « تقولا لوأ ةليضف هتوفيو « ةعامجلا

 , ءادأ اهكردأ دق نوكي هنإف سمشلا علطت نأ لبق رجفلا نم ةعكر كردأ نم نأ ىلع

 رصعلا نم ةعكر كردأ نم كلذكو « سمشلا علطت نأ دعب ىرخأ اهيلإ فيضي نكلو
 تاعكر عبرأ ةالصلا لمكي هنكلو « ءادأ اهل ًاكردم نوكي هنإف سمشلا برغت نأ لبق

 نم ةعكر وأ رجفلا نم ةعكر ىلع رصتقي نأب دوصقملا سيلو « سمشلا برغت نأ دعب
 . رصعلا

 وهو « ةورف ىبأ نب هللا دبع نب قاحسإ هدانسإ ىفو « 179/١ ادنسملا» ىف ىعفاشلا(١)

 1 ورتم ١

 . فيعض وهو « ميلس ىبأ نب ثيل هدانسإ یفو : تلق . لسرم وه : لاتو )٠١87( دواد وبأ (۲) ١

 : )١756( هجام نباو ؛ 7؟7/هو 785/١ يئاسنلاو « (858) يذمرتلاو « )۱۸۹٤( دواد وب ا (۳)

 . «)۱٥۵٤( (5١ه5) نابح نباو « )۱1۷۲۳١( دمحأو



 نعام م مرج ع هش BHR رسب سس مم سهم ا عاسا »ع وماما هام و و در هام حو اور اس سرس مي اسو رع سه سم يراه مو ماس هع عارم حاسي mmr SSH عام هيام اس م راس عم ووفق نواعم هم سابا سس م واع

 رارفصا ىلإ هلثم ءيشلا لظ ريصي امدنع أدبي رصعلا تقو نأ ًاضيأ انل مدقتو
 . هيم ءيشلا لظ ريصي نأ ىلإ وأ ٠ سمشلا

 هنإف؛ اذه نسم رثكأ دتي رصعلا تقو نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو - ۱

 ءيشلا لظ ريصي نأ لبق ام نأب نولوقي ءاملعلا نكلو « سمشلا بورغ ىلإ دنمي
 كلذ دعب ام امأو « رايتخا تقو هنومسي اذه نإف « سمشلا رارفصا لبق ام وأ هيلثم

 لاح لك ىلع نكلو « ةرورضل الإ هيلإ ةالصلا ريخأت زوجي ال ةرورض تقو هنومسيف
 رصعلا تقوو « سمشلا عولط ىلإ رجفلا تقو « نيتقولا دادتما ىلع لدي ثيدحلا

 . سمشلا بورغ ىلإ

 « ةعكرلا ةدجسلاب دارملا نأب رسف (ةدجس كردأ نم) : ةيناثلا ةياورلا يف هلوقو

 نإو «لاكشإ الف ديم لوسرلا نم ناك نإ ريسفتلا اذهو « ًاذإ ناتياورلا فلتخخت الف

 اذه نإف لاح لك ىلعف « ًاضيأ ىور اب ىردأ يوارلاف يوارلا نم ريسفتلا اذه ناك
 . ةعكرلا ةدجسلاب دارملا نأ نّيبي ريسفتلا

 : لئاسم ىلع ثيداحألا هذه تلدف

 ‹ سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نم رجفلا ةالص تقو دادتما : ىلوألا ةلأسملا
 . هيف فالح ال اذهو

 نسم وأ ٠ صخاشلا لثم لظ ريصي نأ نيح نم رصعلا ةالص تقو دادتما : ًايناث

 . سمشلا برغت نأ ىلإ هلثم ءيشلا لظ ريصي نأ نيح

 لبق اهنم ةعكر كاردإب الإ ءادأ كردت ال ةالصلا نأ ىلع ثيدحلا لد : ثلاث

 . اهتقو يف ةالصلل ًاكردم نكي مل هنإف ةعكر نم لقأ كردأ نم نأو؛ تقولا جورخ
 , ٦۷/۴ عومجملا | ةيكلاملاو ةيعفاشلا دنع وهو ملعلا لهأ نم روهمجلا لوق وه اذهو

 407/١[. ليلحلا بهاومو

 ربك اذإف « مارحإلا ةريبكت كاردإب كردت هنأ ىلإ ءاملعلا نم ةفئاط تبهذو
 يف اهيف لحد هنأل ؛ اهتقو يف ةالصلل اكردم ناك تقولا جورخخ لبق مارحإلل

۳١ 



 مارملا غولب حرش

 ري اي ورب هي مر سر هيو رم هيدوسص همم و سعب مسي سعه هيو هدم يمد هو هن يه عراه جي ع هيو ع عه ورع عر هو عج عفو جنه اوح ع عع م جك ع يوقم جم EHH TTT ع م م جاع م عع ع خخ عاج م ع

 نيدباع نبا ةيشاحو « 184/١ فاصنإلا | ةيفنحلاو ةلبانحلا لوق وهو « تقولا
 ؛ ةلماك ةعكر كاردإب الإ اهتقو يف كردت ال اهنأب لوألا لوقلا حجارلا نکل ء |[ ۲
 . ثيداحألا هيلع تلد يذلا وه اذه نأل

 ٠ تقوك « ةالصلا تقو هيلع لخد ول هنأ يهو « ًاضيأ ةلأسم ثيدحلا اذهب قلعتيو

 ةأرما نأ وأ « ًالشم توملاك ضراع هل ضرع مث « رهظلا تقو وأ ًالثم رصعلا ةالص
 اهتقو لوأ تكردأ يستلا ةالصلا هذه ضئاحلا يضقت لهف « يلصت نأ لبق تضاح

 : نيلوق ىلع ءاملعلا ؟تضاح مث

 نأل ؛ ريخأتلا اهل زوجي هنإف ترخأ نإو اهنأل « يضقت ال اهنأ : لوألا لوقلا
 . دعب ضقني ملو عستم تقولا

 . اهتقو لوأ يف ةالصلا تكردأ اهنأل ؛ اهيضقت اهنأ : يناثلا لوقلاو

 يبأ نع لوألا لوقلا ۳۳٤/۲۳-٠۴٠١ یواتفلا عومجم يف مالسإلا خيش لقنو |

 . [ ىعفاشلاو دمحأ نع يناثلا لوقلاو ٠ كلامو ةفينح

 تقولا نأل ؛ ريخأتلا اهل زوجي يهو ترمخأ اهنأل ؛ حجرأ لوألا لوقلا نكلو
 اهيلع بجي الف « اهرايتحاب اذه نكي ملو « ضيحلا وهو ضراعلا اهل ضرعف « عستم
 ( ظ . ةالصلا كلت ءاضق

 ؛ كلذب مثأي ال اذهف « لصي ملو ةالصلا تقو هيلع لخخد دقو تام نم كلذكو

 . كلذ يف مثإ هيلع سيلف « ريخأتلا هل زوجي وهو رحأ هنأل

 نسب ةبقع ثيدحو يردخلا ديعس ىبأ ثيدح : ناثيدحللا ناذهو -154و ۴

 . اهيف ةلفانلا زوجت ال ىتلا تاقوألا : ينعي « يهنلا تاقوأ نايب امهيف ىنهجلا رماع

 ةثالث رماع نب ةبقع ثيدح يفو ؛ ناليوط ناتقو ديعس يبأ ثيدح يفف

 : ةلفانلا ةالص نع ىهنلا اهيف تاقوأ ةسمخ عومجملا نوكيف « تاقوأ

١ 



 تيقاوملا باب . ةالصلا باتك مارملا غولي حرش

 amram همس سهو هس هانا عه سن ع A و هو م اوجاع هاو masa ها عج gg هس سماه هس هام سام مع سه som نامه معه هامه س ماع هام ام سه u aaa سماع سس عاشو سماع

 علطت ىتح حبصلا عولط نم وهو : ديعس يبأ ثيدح يف لوألا تقولا

 وه اذه (سمشلا علطت ىتح « حبصلا ةالص دعب ةالص ال) : ةياور يفر « سمشلا

 اهلبقو « طقف رجفلا ةالص الإ قبي ملو « ةلفانلا تهتنا رجفلا علط اذإف « لوألا تقول
 ال ءطقف رجفلا ةبتار الإ رجفلا عولط دعب لفنتي نأ ناسنإلل زوجي الف ءرجفلا ةبتار

 يفن وه انه يفنلاو (حبصلا عولط دعب ةالص ال) : يم هلوقل ؛ رتو ريغ الو رتو ةالص

 ةالص ال) ةياور ديقت اهنأك (حبصلا ةالص دعب) ةياورو « ىهنلا ىنعمب وه وأ « ةحصلل
 ةياورلا يف امأ « رجفلا ةالص دعب الإ أدبي ال يهنلا تقو نأ دارملا نأب (حبصلا دعب

 : نيتياورلا نيب قرفلا وه اذهف « رجفلا عولط نم أدبي ىهنلا تقو نإف ىلوألا
 . رجفلا عولط نم أدبي ىهنلا نأ ديفت ىلوألا ةياورلا

 رجفلا عولط نيب أميف هنأو « رجفلا ةالص نم أدبي يهنلا نأ ديفت ةيناثلا ةياورلا

 نأ وهو ء حصأ ىلوألا ةياورلا نسكلو « رتوي نأ هل زوجيو « لفنتي نأ هلزوجي رجفلا ةالصو
 ةالصلا نع ىهنيو « رحسلا ىلإ هرتو ىهتني ناك ذب يبنلا نأل ؛ رجفلا عولط نم أدبي يهنلا

 «رجفلا ةالص نم ال رجفلا عولط نم يهنلا تقو أدبيف  رجفلا ةبتار الإ رجفلا عولط دعب
 . ديعس ىبأ ثيدح يف لوألا تقولا اذه« سمشلا علطت نأ ىلإ يهنلا رمتسيو

 ىلإ رمتسيو « رصعلا ةالص نم أدبي : ديعس يبأ ثيدح- يف يناثلا تقولاو

 نأب كلذ ليلعت ءاج دقو « حصت الو هيف ةلفانلا زوجت ال اذه لك « سمشلا بورغ

 نع نوملسملا يهتف « رافكلا اهل دجسي ذئنيحو ناطيش ىنرق نيب برغت سمشلا
 . كرشلا ةعيرذل ًادسو «رافكلاب اوهبشتي ال نأب ةعيرذلل ًادس تقولا اذه يف ةالصلا

 ثالث ىف ىهن دب ىبنلا نأ هیفف ص رماع نب ةبقع ثيدح ىف امأ

 علطت نيح) اهنأب اهنّيب تاعاسلا هذهو « ةالصلا نعو « ىتوملا نفد نع تاعاس
 ةريهظلا مئاق موقي نيحو) ةيناثلا ةعاسلاو « ةعاس هذه (عفترت ىتح ةغزاب سمشلا

 . (برغت ىتح بورغلل سمشلا فيضتت نيحو) ةثلاثلاو « (سمشلا لوزت ىتح
4 



 مارملا ولي رش ااا ا تيقاوملا باب. ةالصلا باتك
rrسوم مع امو مرام  FERRERع عاف ريم هاه عوام ساس رماه  ELESEDيد راع هاجم سارع ع ل ساعه عاما جب ع ع هع ع يري ع ع ع هاي هع هاه ه عا س  

 اهتعشأب ةيقن « قفألا نم علطت : ينعي(ةغزاب سمشلا علطت نيح) : هلوقف
 عافترالا رادقم ىرخأ ةياور يف ءاج دقو « قفألا يف : ينعي (عفترت ىتح) اهرونو

 ةسبع نب ورمع ثيدح يف امك (نيحمر وأ حمر سيق) ةياور يفو « حمر ديق هنأو
 حالسلا وهو « برعلا دنع فورعملا حمرلا وهو [(۱۳۷۷) دواد وبأ هجرخأ | يملسلا

 ذئنيحو ناطيش ينرق نيب علطت سمشلا نأب كلذ ليلعت ءاج دقو « هنولمعتسي يذلا

 ٠ كرشلا ةعيرذل ًادس تقولا اذه ىف ةالصلا نع نوملسملا ىهنف « رافكلا اهل دجسي

 ۰ . رافكلاب هبشتلا نم ًاعنمو

 سمشلا طسوتت نيح : يأ « راهنلا طسو (ةريهظلا مئاق موقي نيحو) : يناثلاو

 اذهف « برغلا ةهج نم لظ كانه نوكي الو« سوؤرلا ىلع ولعتو « ءامسلا دبك يف
 . ةريهظلا مئاق ىنعم وه

 ‹ قرشملا ةهج نم لظ رهظيو « ءامسا طسو نع ينعي (سمشلا لوزت ىتح)
 اذه يبف موقت ةكرابلا لبإلا نأ : هانعم ةريهظلا مئاق : ليقو « ءيفلاب ىمسي ام وهو

 تط سوت اذإ اهنأ مهملاو « دحاو ىنعماو ؛ ءاضمرلا رحو « ضرألا رح ةدش نم تقولا

 نأ ىلإ ةالصلا عنمُت اهنإف « برغم ا ةهج نم للا ىهتناو « سوؤرلا ىلع ءامسلا

 لحدي ذغنيحف قرشلا ةهج نم لظ ودبي امدنعو « برغلا ةهج ىلإ سمشلا لوزت

 ْ 1 . لفاونلا ةالص حابتو رهظلا تقو

 «ةالص هيف أدتبت نأ زوجي ال هنإف كلذ عمو « ريصق تقو لاوزلا تقوو : اولاق

 تقو يه يتلا - ةعاسلا هذه نأب كلذ ليلعت ءاج دقو تيم هيف نفدي نأ زوجي الو
 م

 . تقول اذه ىف ة ةالصلا ,تهركف « منهج هيف رعست هتقو - ةريهظلا مئاق
1 

 لمم: يسعي ٠ : فض تت (بورخلا نمل فيصتت نيو : ثل ثلاثلا تقولا

۳٤ 



 تيقاوملا باب. ةالصلا باتك مارملاغولب حرش

 مم مه سمن ع سم همس عج م اع سام اس ياش ساو سها سا # 5 ها ساسهام داس سو نب و اما عه سو جس وس ساو سه ع سامه سه سا ع هع سك 4و سم سام سم وكر ساو م هسه سمو م ياو هامه سه هس مو وواسع ماس ساو هيي معمق ماعم دارواملاو

 ةعيرذل ًادس تقولا اذه يف ةالصلا نع نوملسملا ىهنف « رافكلا اهل دجسيو « ناطيش

 . رافكلاب هبشتلل ًاعنمو « كرشلا

 : نيئيش نع ىهنلا اهيف تاقوأ ةثالثلا هذهف

 . ةلفانلا ةالص نع : لوألا ءيشلا

 نفدل تاقوألا هذه ىرحتي ال هنأ دوصقملاو « تاومألا نفد : يناثلا ءيشلا

 مهنإف نونفدي مهو سمشلا تعلطو تيملا نونفدي اوعرش مهنأ ول امأ« تاومألا

 لاوزلا تقو فداص مث لاوزلا لبق نونفدي اوعرش مهنأ وأ « نوفقوتي الو نورمتسي

 سمشلا تباغو رصعلا دعب نونفدي اوعرش وأ « نورمتسي كلذك مهنإف نونفدي مهو

 ‹ تاقوألا هذه يف نفدلا اودصقي مل مهنأل ؛ نورمتسي كلذك مهنإف نونفدي مهو

 نأ عنام الف نفدي وهو هيلع تتأ نم امأ « نفدلل تاقوألا هذه دمعت نمل يهنلا امنإو

 . لمكيو رمتسي

 موي ينثتست اهنإف دواد يبأ دنعو « يعفاشلا دنع يتلا ةياورلا امأو - ١١١و ٥

 يف لسخدي الو زئاج كلذ نأو « ةريهظلا مئاق تقو ةلفانلا ةالص نم : ينعي « ةعمجلا

 ثيدحلا يف ءاج نكل« ةجح امهب موقت ال ناتفيعض نيتياورلا نيتاه نكل « ىهنلا

 اذهف « هلّرَدُف ام ىلصي نأو « ةعمجلا ةالص ىلإ ريكبتلا ىلع ثح اب يبدلا نأ حيحصلا

 اوناك مهنع هللا يضر ةباحصلا نإ مث ؛ هريغو ةريهظلا تقو لمشي قالطإلا ىلع ليلد

 اونوكي ملو« ةبطخلل مامإلا جرحني ىتح ةالصلا يف نورمتسيو « ةعمجلا ةالصل نوتأب

 ءانثتسا ىلع ليلد اضيأ اذه ةباحصلا لمعف « ءامسلا طسو ىف سمشلا مايق دنع نوفقوتي

 ثيدحلا اذه نوكيف « ةريهظلا مئاق تقو « تقولا كلذ يف ةلفانلا زوجت اهنأو « ةعمجلا موي

 . رمأع نب ةبقع ثيدح يف دراولا ىهنلل اصصخم

 نم ءزجلا دارملا امنإو « نآلا اندنع ةفورعملا تاعاسلا انه تاعاسلاب دارملا سيلو

 . ًاريثك وأ ًاليلق ناك ءاوس « ةعاس تقولا نم ءزجلا نومسي اوناك دقف « تقولا
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 مارملا غولب حرش تيقاوملا باب . ةالصلا باتك

 Ea raa agarose هيي يمة لل
 5033590 جت ختم ءعت م عع عب ع عفف ديلي

 : تاقوأ ةسمحخ يف ةلفانلا ةالص نع يهنلا ىلع نألدي ناثيدحلا ناذهف

 . سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نم : لوألا تقولا

 . حمر ديف عفترت نأ ىلإ نسمشلا عولط نم : يناثلا تقولا

 . سمشلا لوزت نأ ىلإ ةريهظلا مئاق موقي نيح : ثلاثلا تقولا

 . بورغلل سمشلا فيضتت نأ ىلإ رصعلا ةالص نم : عبارلا تقولا

 . برغت نأ ىلإ بورغلا ىلإ سمشلا فيضتت نيح : سماخلا تقولا

 همومعب ثييدحلاو ‹ اهيف ةلفانلا ةالص نع يهن تاقوأ ةسمخ عومجما نوكيف

 « ببس اهل يتلا ةلفانلاو ببس اهل سيل يتلا ةلفانلا « لفاونلا رئاس عنمب هقالطإو

 لشم يهف : ببس اهل ىتلا ةلفانلا امأ « ببس نودب ناسنإلا اهئدتبي يتلا يهو

 سلجي الف دجسملا مكدحأ لخد اذإ» : ةي لاق دقف دجسملا لوخد ةيحت يتعكر

  ةزانتللا ةالصو )9١4(| ملسمو « )٤٤٤( يراخبلا هجرخأ | ؟نيتعكر ىلصي ىتح

 تاوذ نم فاوطلا ىتعكر ةالص كلذكو « ًاضيأ بابسألا تاوذ نم  ًاضيأ

 يو هلوقل ؛ بابسألا تاوذ نم - ًاضيأ - فوسكلا ةالضو « فاوطلا اهببس نأل ؛ بابسألا

 اتعكر كلذكو ء )۹٠٤([ ملسم هجرخأ | «يلجنت ىتح ؛ اولصف كلذ اهنم متيأر اذإ»

 نيتعكر يلصي نأ هل بحتسب ناسنإلا ًاضوت اذإف « بابسألا تاوذ نم امهنإف ءوضولا

 . تقو يأ يف اهبابسأ دنع لعفت ء اهبابسأب ةطوبرم اهانركذ يتلا تاولصلا هذهف « ةلفان

 تيدحو « ليعس ىسبأ ثيدح مومع عم ضراعتت تاولصلا هذه مومع نإف مدقت اعو

 ديعس ىبأ ثيدح نإف « نيمومعلا ضراعتب لوصألا ءاملع هيمسي ام وهو « رماع نب ةبقع

 ةالصلا نأو « بابسألا تاوذ ريغو بابسألا تاوذ تاولصلا عيمج يف ناماع ةبقع ثيدحو

 185 هللا لوسر اهعرش بابسألا تاوذ تاولصلا نأ امك « ةسمخلا تاقوألا هذه يف ةعونم
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 تيقاوملا باب. ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 مور مرت هع سمس هم سو ماعم هو هر مم سمع 5 هم ا عهسم اس سو 4 سه سمو وو مام همام هع جاو ساس سامر هع هي سماه د ممم ميا ةقامعاف هسم عيا علق اه ماس سامع نفاق ف سهس هوو هو هام عمو وه مار سولاف ع

 مومع عم تاولصلا مومع انعم ضراعتف « تقو نود اتقو نئتسي ملو تاقوألا مومع يف

 ؟مدقي امهيأف كلذك رمألا ناك اذإف« تاقوألا

 تاولصلا عيمجب عنملاب اوذخأو « تاولصلا مومع اومدق روهمجلا : لوألا لوقلا

 رجفلا مولط دعب ةالص ال» : لوقي د ىبنلا نأل ؛ اهريغو بابسألا تاوذ لفاونلا

 تاوذ تاولصلا نكل« تاولصلا عيمج ىف ماع عنملا اذهف « «سمشلا علطت ىتح

 مومع نم يهف ءاتقو نود أتقو اهنم نثتسي ملو اهب رمأ يم لوسرلا نإف بابسألا
 «دجسملا لوخد اتعكر ءاوس تاقوألا هذه ىف ةالصلا نم اوعنم روهمجلااف « تاقوألا

 دعبو رجفلا دعب ةزانجلا ةالص الإ اونشتسي مل« كلذ ريغ وأ « ءوضولا اتعكر وأ

 بورغ ىلإ رصعلا دعب نم ليوط تقولاو « ررضتت ةزانجلا نأل : اولاق ء رصعلا
 ‹ سمشلا عافترا ىلإ وأ سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط دعب نم كلذكو « سمشلا

 هقفلا ىف ىفاكلاو « ٠١١/١ طوسبملا| ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذم اذهو

 0 . ٤۳١/١[ ينغملاو « ١50/١ يكلاملا

 ىقت خيشلا رايتخاو دمحأ نع ةياورو يعفاشلا بهذم وهو : يناثلا لوقلا

 مومع اومدقو ؛ ‹ يهنلا تاقوأ يف لعفت ب ابسألا تاوذ نأ دالبلا هذه ءاملعو نيدلا

 اتقو نثتسي ملو تاولصلا هذهب رمأ ديب لوسرلا نأل ؛ تاولصلا مومع ىلع تاقوألا

 ةيحت يلصي نأ زوجيو « تقو يأ يف ةزانجلا ىلع ىَّلصُي نأ زو جيف « تقو نود
 يناشلا يأرلا اذه « اهريغو ءوضولاو فوبسكلا ةالص كلذكو « تقو يأ يف دجسملا

 ‹ ٥۲۹/۲ ينغملاو . ٠55/4 عومجملا|] « ليلدلا ثيح نم حجارلا وه ةلأسملا يف

 . [۲۹۷/۲۲ ىواتفلا عومجمو

 : د هللا لوضر لاق : لاق لذ معطم نب ريبج ثيدح اذه ىلع لدي امو - 0

 (راهن وأ ليل نم ةعاس ةيأ ىّلصو تيبلا اذهب فاط ًادحأ اوعنمت ال  فانم دبع ينب اي)
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 مارملا غونب حرش 00 _تيقاوملا باب. ةالصلا باتك

RHR nmr LISE ¥همه م سيت هاو م سام مران مر ماسي 4و هاه هم ومعه  RHE HRHهمن م مم همم هاهنا م شا" سو 1 < هاهنا هامه اس واس سناك ور هس يو باس هواه مج سيو  

 ةعاس يأ فاوطا يتعكر ة ر نم سانلا ردي نأ فانم بع ين مذ ينل

 رم, بس تاوذ امهو فاوطلا ىتعكرب ص اذإو رماع نب ةبقع ثيدحو

 | تاوذ نم امهريغو ؛ صنلاب صيصخت اذهف « بابسألا تاوذ نم امهريغب

 ”الص لوزيجي نيذلا لإ بهذ ام ديؤي ا اا

 لج مشاه : ةعبرأ مهو - فانم ينب ثيدحلا يف صح ةا يبنلو

 نأل ؛ ةعبرألا ءالؤه صصح دقف لفونو ٠ سمش دبعو « بلطلاو « دم لوسرلا

 نوؤش نولوتي نيذلا مه فانم دبع ونبف « ةدافرلاو ةياقسلاك مهل تناك تيبلا ةيالو

 ميا ينل 2 و 0 0

 هنأ (ىَلص) : هلوق نم دارملا له نكلو < طاوشأ ةعبس قيتعلا تيبلاب وه فاوطلا

 ًاضيأ مارحلا دجسملا نأو « لفاونلا تاولص مومع دارملا وأ « طقف فاوطلا يتعكر ةالص

 ديقتي الو ء اقلطم ةكم يف لفاونلا زوجتف « يهنلا تاقوأ يف لخدي الو ىنثتسي

 نم معأ ديري هنأ لمتحيو « طقف فاوطلا يتعكر ديري هنأ لمتحم ثيدحلا ؟تقوب

 معي وهف (ىلصو تيبلا اذه يف فاط ًادحأ اوعنمت ال) : لاق هنأل ؛ فاوطلا ىتعكر

 تاقوألا هذه يف ىتح اهيف لفنتلا زوجيو « ةانثتسم ةكم نوكتف « لفاونلا عيمج

  ىتعكرو دارأ هنأ  ملعأ هللاو - حجارلاو « حوجرم لامتحالا اذه نكل . ةسمخلا

 ىلع نوكي هنإف لفاونلا نم اهادع ام امأو « فاوطلا عم اهنرق هنأ ليلدب « فاوطلا

A 



 تيا ولا باب. ب.ةالصلا باتت ١ 0 ع رملاغ ولب ج رش

 : لئاسم ىلع ثيداحألا هذه تل دف

 ‹ ناليوط ناتقو اهنم ةسمخ اهنأو يهنلا تاقوأ نايب اهيف : ىلوألا ةلأسملا

 | ٠ .ةريصق تاقوأ ةثالثو

 هذه ىف لفاونلا ةالص عنم ىلع ليلد ثيداحألا هذه يف : ةيناثلا ةلأسملا

 ؟نايسألا تاوذ ريغب صاخ وأ « لفاونلا عيمج ىف ماع ىهنلا اذه لهو« تاقوألا

 . هركذ رم يذلا فالخلا ىلع

 « كرشلا ىلإ ةيضفملا عئارذلا دس ىلع ليلد ثيداحألا هذه يف : ةقلاثلا ةلأسملا

 سمشلا عولط دنع ةالصلا نع ىهن امنإ هلق لوسرلا نأل ؛ نيكرشملاب هبشتلا عنمو

 نيملسملا عنم ديو يبنلاف « لجو زع هللا نود نم اهل نودجسي اوناك رافكلا نأل ؛ اهبورغ دنعو
 ىلصلا ناك نإو روبقلا دنع ةالصلا نع ىهن امك « ةعيرذلل ًادس تاقوألا هذه يف ةالصلا نم

 روبقلا باحصأ ءاعدو « روبقلا ةدابع ىلإ اذه يضفي ًالثلو « ةعيرذلل ادس هعنم نكل هلل ىلصي

 ( . ديحوتلا ىلع ًاظافح كرشلا لئاسو نع ةمألا دعبأ ك يبنلاف « هللا نود نم

 مايق تقو هيف ةلفانلا ةالص زاوج نم ةعمجلا موي ءانثتسا : ةعبارلا ةلأسملا

 لمع نإف ‹ ةفيعض تناك نإو يهو « تاياور هيف تءاج دق اذه نأل ؛ سمشلا

 . «هل رسيت ام یلصو ركب نما : ف هلوق مومع نم هوذخأ دق هيلع ةباحصلا

 يتعكر ءانثتسا ىلع ليلد معطم نب ريبج ثيدح يف : ةسماخلا ةلأسملا

 يف نايلصت امهنأو « ةسمخلا تاقوألا هذه يف ةالصلا نع يهنلا مومع نم فاوطلا

 ‹ تقو يأ يف هنم عنمي ال فاوطلا نأ امكف « فاوطلل ناعبات امهنأل ؛ تقو يأ
 تقو يأ يف اهنم عنمي ال فاوطلل ةالصلا كلذكن

 رومأ رسيي نأ هيلع بجي هنإف مارحلا دجسملا رومأ يلو نم نأ هيف : ةسداسلا ةلأسملا

 « راهن وأ ليل نم تقو يأ يف ؤو ةدأبعلا لئاسو مهل عّيهيو ؛ مارتللا دجسملا يدصاقل ةدابعلا
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 مارملا غولب حرش تيقاوملا باب . ةالصلا باتك

 ام مام مه م م مم RYE HEHEHE و لماما مر هو اس ومرت ها ماما م عمو RY جاو عمو ga رام هاهم سه ساو ساهم هاو هاهو aa smn srg سوو mas سرق عقم هاهو

 هيف علمي الو« ًاراهن وأ اليل هيف فاوطلا عنمي الو« راهن وأ اليل قلغي ل مارحلا دحسلا نأو

 ناك وأ فوخك عنملا ىضتقي ضراع ضرع اذإ الإ ء ًاراهن وأ اليل فاوطلا ىتعكر ٌةالص
 ءدمحلا هللو ًامئاد مارخلا دجسملل رسيتم نمألا نكلو رخآ رمأ ادهف < هنتف تقو تقولا

 و او نام ےک سس روو س ر ا یس رم م رص م 2

 (مهِلْوَحْنِم سال فطَخَشيو انماء امَرحاَلَعَجاَنأ أون ملوأ ) : ىلاعت لاق « ًانمآ ناك هلخد نمف
 مث « [0/: صصقلا ] اذ ءْىَ لك ترمن وبا ی اتما اَمَرَح مهل نکن موا : لاق و [18 : توبكنعلا

 : لاق ثيح مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ةوعد نيمألا دلبلا اذه ىف نمألا نإ
 ا ل ل ےس چرس ا

 هنكل ٣١[ : ميهاربإ | 6اَتماَءَدَلَبْلا اذنه لَعَجَأ َبَر رظ « :٠۲ ةرقبلا] (اَنمإَءاَدلب اذه لَعَْجأَبَر )

 « مههابشأو ةطمارقلا نم لصح امك تيغاوطلا ضعب نم ءادتعا ًانايحأ لصحي دق

 . دمحلا هللو « لوزت مث ةضراع ثادحألا هذه ىقبت نكلو

 ةدابعلا رومأ اورسيي نأ نيصرخلا نوؤش نولوتي نيذلا ةالولا ىلع بجي هنأ لصاحلاف
 هلع ىلا ار لآ دج لاو ا لیس نع ودمر اور فک لَن : ىلاحت لاق ؛ سانلل

 , ٠[[ : يملا |( 4 ریا اکع نیند طی واک لارو یف وااو ویو فعلآ ارس ساک
 ةققحتم اهلك رومألا هذه ٠٠١[ :ةرقبلا ] 4 اَنْمَأَو سال احم تيل اْلَعَج دإ و ) : لاقو

 ةدابعلا ريسيتو ةحارلاو نامألا ققحتي مارحلا دجسملا ىفف  دمحلا هللو  نآلا

 ىلع نمئاقلا نعي نأ هللا لأسنو 4 اراهنو اليل سانلل مارحلا بناوبأ محتفو 3 سانلل



 تيقاوملا باب ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 قفشلا» : ل لاق هيب يبنلا نأ امه هللا يضر رمع نبا نعو 21

 . "ارمع نبا ىلع هققو هريغو ةيزخ نبا ححصو « ينطق رادلا هاور «ةرمحلا
 رجففلا» : ةف هللا لوسر لاق لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو 4

 ةالص يأ ةالصلا هيف مرت رجفو « ةالصلا هيف لحتو ماعطلا مرحي رجف : نارجف
 '"اءاححصو « مكاحلاو ة ةعزخ نبا هاور“ ماعطلا هيف لحيو - حبصل

 ماعلا محي يذلا يف داو رحت راج ثيدح نم مكاحلأو 1۷8

 " «ناحرسلا بنذك نإ : رخآلا يفو «قفألا يف ًاليطتسم بهذي هنإ»

 لامعألا لضفأ : : هللا لوسر لاق: لاق ه5 دوعسم نبأ نعو - 0١

 ىف هلصأو « هاحّحصو « مكاحلاو « يذمرتلا هاور ءاهتقو لوأ يف ةالصلا
 0, نيحيحصلا)

 ا ب ا س

 : نيقيرط نم يور دق وهف (ةرمحلا قفشلا) : رمع نبا ثيدح امأ - ۸

 «ةرمحلا قفشلا» : لاق يذلا وه هنأ ديب ىبنلا ىلإ عوفرم قيرط

 . و لوسرلا مالك نم سيلو همالك نم ينعي « رمع نبا ىلع فوقوم قيرطو

 « ةجيح هنإف « رمع نبا مالك نم وه وأ لک يبنلا ىلإ ًاعوفرم ناک ءاوس لاح لك ىلعو
 رمع نبا نإف ء رمع نبا ىلع ًافوقوم ناك نإو « هدعب مالك الف ب یبنلا ىلإ ًاعوفرم ناك نإف
 نيذلا ةغللا لهأ نم هنأل ؛ هب بحي ثيدحلل هريسفتو « ٌميصف ئبرع وهو ةغللا لهأ نم

 . لاح لك ىلع ةجح ثيدحلاف « برعلا دنع هب دارملا امو قفشلا نوفرعي

 . ۱۸۳/١ ةعزخن نباو < ۳4/1 ينطق رادلا 00(

 . ۱۹/۱ مكاحلاو ,(*05) ةميرخ نبا(؟)

 . 141/1 مكاحلا(9)

 . )۸١( ملسمو « )٥۲۷( يراخبلا دنع هلصأو ء 188/١ مكاحلاو « (۱۷۳) يذمرتلا (4)
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 مارملا غولب حرش تيق اوملا باب . ةالصلا باتك

 ناوضر تقولا لوأ» : لاق 5 بتلا نأ هي طةروذحم يبأ نعو 7

 دنس ىنطق رادلا هجرخأ . «هللا وفع هرخآو هللا ةمحر هطسوأو « هللا

 , 9 رج فيعض

 رهو « طسوألا نود  هوحن رمع نبا ثيدح نم يذمرتللو 8
 . افرا فيعض

 ال» : لاق ديب هللا لوسر نأ « امهنع هللا ىضر رمع نبا نعو - 64

 ا"! يئاسنلا الإ ةسمخلا هجرخأ «نيتدجس الإ رجفلا دعب ةالص

لا وتعکر الإ رجفلا عولط دعب ةالص ال: قازرلا دبع ةياور يقو
 ف

 قفألا يف ىقبتملا عاعشلا وه : لعف نزو ىلع  ءافلاو نيشلا حتفب  قفشلا

 ىلإ هنم رخأتملاو « ضيبأ هنم سمشلا يلي يذلاو « سمشلا بورغ دعب يبرن لا

 ايغي نأ ىسلإ برغملا تقوا : . لاق ا ىبنلا نأ (قبسس لقو ؛ هرخآأ وهو « رمحأ قرشملا

 فلؤملا ىلع ناكو « بابلا لوأ يف يذلا ثيدحلا كاذل رسفم ثيدحلا اذهف « «قفشلا

 ىف رم يذلا قفشلل ريسفت هنأل ؛ نابلا لوأ ىف ثيدحلا اذه ركذي نأ هللا همحر

 . بابلا لوأ

 باغ اذإ يذلا قفشلل ٌريسفت ثيدحلا اذه نأ وهو « حضاو دارلاف لاح لك ىلعو
 ىهتني باغ اذإ هنإف « رمحألا قفشلا وهو « سرغملا تقو ىهتناو ءاشعلا تقو لخد

 اميف ليطاوبلاب ثدح دقو « يلجعلا ايركز نب ميهاربإ هدانسإ يفو ٠٠٠١/١ ٠ ينطق رادلا )١(
 . يدع نبا هلاق

 . باذك وهو « يندملا ديلولا نب بوقعي هدانسإ ىفو « (۱۳۲) يذمرتلا(۲)

 ثيداح اهو ؛ (ه811) دمحأو , (؟78ه) هجام نباو « (419) يذمرتلاو ء (۱۲۷۸) دواد وبأ(*)

 . هلهاوشو هقرطب ص

 . (595+) «فنصملا» ىف قازرلا دبع(٤)
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 ٠ صاعلا نب ورمع نبا نع ينطق رادلل هلثمو
 ءرصعلا هللا لوسر یلص : تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نعو

 رهظلا دعب نيتعكر نع تّلغش» : لاقف « هتلأسف « نيتعكر ىَلصف ؛ يتيب لحد مث

 . "ادمحأ هجرخأ «ال» : لاق ؟انغتاف اذإ امهيضقنفأ : تلق نآلا امها صف

 ١0 "!هانعمب ةشئاع نع دواد ىب ألو .

 باغ اذإف « اركبم بيغي اذهف سمشلا ىلي يذلا ضيبألا امأ « قفشلا رخآ هنأل ؛ ؛ قفشلا

 بشي اذهف سمشلا يلب يذلا ضيبأا اأ قفل رح هنألا قفشلا اغ دقف رمحألا

 دتيحف « ةمتعلاو ةملقلا تمكحتساو « هلك فشلا باغ دقف رمحألا باغ اذإذ«ًاركبم

 سانلا هاري حضاو تيقوت اذهو «٠ ءاشعلا تقو لحدي

 هيف  ًاضيأ  ثيدحلا اذهف « سابع نبا ثيدح وهو يناثلا ثيدحلا - 8

 رجفلا ةالص» : لاق 345 يبنلا نأ « بابلا لوأ يف يذلا ثيدحلا يف قبس امل ٌريسفت

 عولطب رجفلا تقو رم يذلا ثیدحا يف اب یبنلاف «حبصلا وأ رجفلا علطي نيح

 : نيمسق ىلإ مسقني ني رجفلا ناك الو « رجفلا عولط وأ « حبصلا

 الو رهظي يذلا نوكيو ءرحخآ رجف رهظي مث « ليلق تقو يضع مث « ًالوأ رهظي رجف ىلإ

 . اعصان ارجف سيلو « ةملظلا نم ءيش هيفو « قفألا يف تم يدومع ءوض ةفص ىلع

 ديم يبنلا هفصو امك « قفألا يف ًادتمو اضرتعم ًاليطتسم نوكي يناثلا رجفلاو

 . ةملظ هيف سيل عصان رجف يلاتلاب وه « هيدي دمو

 يأف «رجفلا عولطب رجفلا ةالص قع دك يبنلاو « نيمسق ىلإ مسقني رجفلا ناك اًملف

 دوصقم رسفيو مضوي ثيدحلا اذه ؟يناثلا رجفلا وأ لوألا رجفلا له« ةككديري نيرجفلا

 . قداصلا رجفلاب ىمسي يذلا يناثلا ٌرجفلا رجفلاب هدارم نأ يف« هو يبنل

 . 515/١ ىنطق رادلا(١)

 . حعيحص تیدح وهو < (1o10) دمحأ(؟)

 IFA) °( دواد وبأ(؟)
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 مارملا غولب حرش تيفقاوملا باب . ةالصلا باتك

 ا ناب نيرجشلا ل ىلع سابع نیا ی دو لا

 . ءامسلا يف ادع ايقفأ ايدومع نودكي Î ةقيقحلا ثيح نم امأف

 نس عمجي  هتدجوو ؛ًايدومع هندحو هيلإ 3 ادا فبئذلا بندو بئذلا لا ءامسأ

 . داوسلاو 0 ايدومع نوكي لو لا رجفلا اذكهن ” * داوسلاو ضايبلا

 ٠ ةملظ هيف سيل « ضايبلا عصان وهو

 عنج الو « مئاصلل ماعطلا لحي لوألا رجفلا عولط نإف : مكحلا ثيح نم امأو

 لحي) : هلوق ىنعم اذهو « ةضيرفلا ةالص نم عني هنكل « دجهتلاو ةلفانلا ةالص نم

 . (ةالصلا هيف مرحتو « ماعطلا

 ‹ رحفلا ةالص ينعي (ةالصلا هيف لحت) | سكعلا ىلع هنإف : يناثلا رحفلا امأو

 رجفلا حسلط اذإ» : ثيدح- يف ىتأي ال ؛ رجعفلا ىتبت تار ىوس < ةلقانلا ةالص هيف مرح و

 هيلغف « طقف مئاصلا ىلع ينعي (ماعطلا هيف مرحيو) ؛ «رجفلا ىتعكر الإ ةالص الف

 : ىلاعت هلوقلو ٠ ثيدحلا اذهل ؛ يناثلا رجفلا عولط دنع مامطلا نع كسمي نأ

 ليل انو شتنألا طحنا وكيع ااو اوکو هو كَل هلأ بيك امأَوْحَسَاَو نورین ناف

 : ٠۸۷| : ةرقبلا | رجم

 لحيو « ةضيرفلا ةالص هيف مرحتو « ةلفانلا ةالص هيف حابت لوألا رجفلا نأ ىلع لدي

 يناثلا حفلا امأو مئاصلل تراح الا رئاسو عامجلا همق لحيو ؛ مئاصلل ماعطلا همك

 ىوس ةلفانلا ة ةالص هيف مرحتو ‹ ةضورفملا ةالصلا هيف لحت هنإف ٠ ًامامت سكعلا ىلعف

 . تارطفملا رئاسو بارشلاو ماعطلا هيف مئاصلا ىلع مرحيو « رجفلا يتبتأر
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 تيقاوملا باب . ةالصلا باتك مارملا غولي حرش

 مو مم ماس امل ومس عمس هه هاهو سيو سه مروه تا 5 عه هش سهم هاو سمج هامور سه من ع ماهم سوه ها سم سالك ع ها سهاس سيم هاشم سهاس هد هي همه م اواو يس هسه ور واس همام و ما ناو سن سواق سن ياه مهعع وام < اه لماع

 لضفأ) : هللا لوسر لاق : لاق ف دوعسم نبا ثيدح امأو -
 «دتي تاولصلا تقو نأ ثيداحألا يف انل مدقت دقف (اهتقو لوأ يف ةالصلا لامعألا

 تقو ّنأو . صخاشلا لشم لظلا ريصي نأ ىلإ سمشلا لاوز نم رهظلا تقو نأو

 يعي نأ ىلإ وأ « سمشلا رقصت نأ ىلإ صخاشلا لثم ظل ريصي نيح نم رصعل
 امك هو هلوقل ؛ سمشلا بورغ ىلإ دمي ةرورضلا دنع هنأو « هيلثم ءىشلا لظ

 برغملا تقو نأو ؛ « رصعلا كردأ دقف سمشلا سرغت نأ لبق ةعكر كردأ نم» : مدقت

 بيغم نم ءاشعلا تقو ّنأو « رمحألا قفشلا بيغم ىلإ سمشلا ىورغ نم دتم

 . تاياورلا فالتخا ىلع « ليللا ثلث ىلإ وأ ليللا فصن ىلإ رمحألا قفشلا

 عولط ىلإف ةرورضلا تقو امأو « لضفألا تقولا وهو « رايتخالا تقو وه اذهو
 نأ ىلع اذه لدف . سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نم رجفلا تقو نأو « رجفلا

 لوأ يف ديب يبنلا مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج مأ دقو « ةدتم تاولصلا تيقاوم

 لوأ نيب : يأ (نيتقولا نيذه نيس ةالصلا ؛ دمحم اي) : لاقو « هرخآ يفو « تقولا

 نمف « ةمألا هذه ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ريسيت نم اذهو « تقولا رخخأو تقولا

 هيلع تلد ام اذه ءاهتقو يف اهادأ دقف دتمملا تقولا اذه ىف ةالصلا ىَّلص
 . تيداحألا

 ةالصلا لامعألا لضفأ) : لاق كَم يبنلا نأ اذه دوعسم نبا ثيدح يف نكلو

 يف ةالصلا ىدؤت نأ ىلوألاو لضفألاف دتما نإو تقولا نأ يه نيبيل (اهتقو لوأ يف

 غيرفت اضيأ كلذ يفو « ةعاطلا ىلإ ةردابم اهيف اهتقو لوأ يف ةالصلا نأل ؛ اهتقو لوأ

  ؟ًاقلطم لامعألا لضفأ وه اهتقو لوأ ىف ةالصلا ءادأ له نكل « بجاولا نم ةمذلل

 لامعألا لضفأ يه ىرخأ تادابع كانه نأ ىلع لدت ثيداحأ تدرو دقل : ناوخلا

 هنآ كلذ نمو <« «هللاب ناعإ لامعألا لضفأ» : ديم هلوق كلذ نمو« اآضيأ

5 
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 نر ر ممم سوم روارصارب عم عايض واس تعج mE HERSE جسار سس سارع Yas amg bE +r مي حك mmr ول مام مه هارب gq ع رس سام سا يل عه ph + ها pa ريع ماه سام جاع # سال سا

 ضعب يف دروو « هللا ليبس ىف داهجلا لامعألا لضفأ نأ ثيداحألا ضعب يف درو

 ةالصلا لامعألا لضفأ) : ةي لوقي انهو ‹ ةقدصلا لامعألا لضفأ نأ ثيداحألا

 نيب سيل هنأ : باوجلاو ؟ضراعت ثيداحألا هذه نيب دجوي لهف (اهتقو لوأ يف

 : م هلوق امأ : اولاقف كلذ نع اوباجأ ءاملعلاو « ادبأ ضراعت ةي لوسرلا ثيداحأ

 ‹ نطابلا لامعأ : يأ « بلقلا لامعأ ىلع لومحم وهف «هللاب ناعإ لامعألا لضفأ»
 ىلع لومحم اذهف « ( اهتقو لوأ يف ةالصلا لامعألا لضفأ) : يَ لوقيف انه امأو
 . هيف ضراعت ال ًاذإ اذهف « ةرهاظلا لامعألا : ينعي « حراوجلا لامعأ

 ًاضيأف «ةقدصلا لامعألا لضفأ نإ» : وأ «داهجلا لامعألا لضفأ نإ» : هلوق امأو

 هللاو  كلذو (اهتقو لوأ ىف ةالصلا لامعألا لضفأ) ثيدح عم ناضراعتي ال ناذه

 مهضعبف « بهاوم سانلا نأل ؛ هب قيلي اب صخش لك بطاح ةَ يبنلا نأ - ملعأ

 لضفأ اذهف « برحلا ةسايسو لاتقلاو هللا ليبس يف داهجلل ةبهومو دادعتسا هذنع

 هللا هاطعأ نم سانلا نمو . كلذ ىلإ هلويمو هتبهوم نأل ؛ داهجلا هقح يف لامعألا
  ةقدصلا هّمح ىف لامعألا لضفأ اذهف « لاتقلاو داهجلا ىلإ لويم هدنع سيلو الام
 ةالصلا هَّقح ىف لامعألا لضفأ اذهف « لام هدنع الو ةعاجش هدنع سيل نم كانهو
 نم هل هللا بهو امب ةمألا نم دحاو لك بطاخ هيب يبنلاف « اهتقو لوأ يف

 ضعبف « سانلا دادعتساو سانلا بهاوم فالتخاب فلتخت ةليضفلاف « دادعتسالا
 لامعألا لضفأ اذهف « ملعلا بلطو ةنسلاو باتكلا يف ًامهف هللا هيطعي دق سانلا

 هسفن عفنل هتبهوم لغتسي نأ لجأ نم ؛ نيدلا يف هقفتلاو ملعلا بلط هقح يف
 دصاوو « ملعلا يف دحاوو « داهتلا يف دحاو نيملسملا يف جرخ اذإف « نيملسملا عفنو

 ىلإ مهلك نوملسملا هجتا ول امأ « حلاصملا تلماكت ةدابعلا يف دحاوو « ةقدصلا يف

 اوسلجو « ةالصلا ىلإ سانلا لك فرصنا ولف « لاصخلا ةيقب تلطعت ةدحاو ةلصخ

 ؛ ملعلا بلط لّطعتو « داهجلا لطعت ىلإ كلذ ىدأل « نودبعتيو نولصي دجاسملا يف
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 تيقاوملا باب . ةالصلا باتك ءارملا غولب حرش

 نأ لجأ نم بهاوم سانلا لعج هتمكحب  العو لج - هللاف « ةراجتلا تلّطعتو

 مهيف نوكيو « هللا ليبس يف لتاقملا يدنجلا مهيف نوكيف « دابعلا حلاصم لماكتت

  دجهتيو ىلصي يذلا دباعلا مهيف نوكيو « قدصتملا ينغلا مهيف نوكيو « هيقفلا

 . نيملسمللو هسفنل وعديو

 . هلل دمحلاو , ثيدحلا اذه ىلع دراولا لاكشإلا عفدنا حيضوتلا اذهبو

 رافسإلا نأ ىف ثيداحأ تدرو هنأ وهو « ثيدحلا اذه ىلع رخآ لاكشإ ىقب

 مظعأ هنإف ۔ حبصلاب اوحبصأ وأ  رجفلاب اورفسأ» : د لاق دقف « لضفأ رجفلاب

 نم رحل ةلش نإف « ةالصلاب اودربأف رجلا دتشا اذإ» : رخأ ثيدح یف دروډ (مكروج أل

 ءاهتقو لوأ يف ة ةالصلا نم لضفأ هنأو ءرحلا دنع رهظلا ريخأت هيف اذهف «منهج حيف

 ثلث ىلإ وأ ةمتعلا يف لخد نأ ىلإ ءاشعلا رخآأ دم يبنلا نأ رخآ ثيدح دروو

 هيف  ًاضيأ  اذهف (يتمأ ىلع قشأ نأ الول اهتقول هنإ» : لاقو ىّلصو جرخ مث « ليللا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي انهو « لضفأ اهتقو لوأ نع ءاشعلا ةالص ريخأت نأ

 ؟ضراعت ثيداحألا هذه نيب نوكي لهف (اهتقو لوأ يف ةالصلا لامعألا لضفأ)

 نأو « قلطم (اهتقو لوأ يف ةالصلا لامعألا لضفأ) ثيدح نأب كلذ ىلع باوجلا

 رافسإلا ثيدحو « ليللا ثلث ىلإ ءاشعلا ريخأت ثيدحو « رهظلاب داربإلا ثيدح

 لضفأف « ثيدحلا اذه مومع صصخت ةصاخ ةئالثلا تيداحألا هذهف « رجفلاب

 ال هنإف اذل ؛ ءاشعلا الإو ءرحلا تقو رهظلا الإو ءرجفلا الإ اهتقو لوأ يف ةالصلا

 جاستحي هنأ امك « ثيداحألا نيب لاكشإ الو هلل دمحلاو  صاخو ماع نيب ضراعت

 ملعلا فطخي ملعلا بلط يف نيئدتبلا اصوصخ سانلا ضعب نآل ؛ ةلجعلا مدع ىلإ

 « ىرخألا تايآلاو صوصنلا ىلإ رظني الو « اهب لدتسيو ةيآ وأ ًاثيدح ذخأيف ء ًافطخ

 نيب عمجيو رّصبتي نأ ملعلا بلاط ىلع بجاولاو ؛ كابتراو لاكشإ لصحيف
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 ىف لجعتسي الو ءاملعلا اهيلع ريسي ىتلا ةيملعلا دعاوقلا ىعاريو « صوصتنلا

 رظني الو « هب لدتساو روفلا ىلع كلذ ذخأ ةيآ وأ تيدح هل حال اذإ ثيحب «رومألا

 ملعلا بلاط ىلع بجي اذل ؛ ةصصخملا وأ ةخسانلا وأ ةديقملا صوصنلا ةيقب ىلإ

 . لجعتسي الو رومألا هذه ىف ىورتي نأ ثحابلاو

 (... هللا ناوضر تقولا لوأ) : هنإف ةروذحم يبأ ثيدح امأو - 17و 5

 .وهو 34 ةرمس : ليقو 4 سوأ همس ةروذحيم وبأو قباسلا دوعسم نبأ ثثيدح هديؤي

 . هلكلَط ىفوت نأ ىلإ هيف رمتساو « مارح لا دجسملا يف ًانذؤم 5 يبنلا

 لدي اذهف (هللا وفع هرخآو « هللا ةمحر هطسوأو « هللا ناوضر تقولا لوأ) : هلوقو

 : ىلاعت هللا لاق ء ءيش لضفأ وه هللا ناوضر نأل ؛ دوعسم نبا ثيدح هيلع لد ام ىلع

 توأم حسم ەرمان ومومو : لاق نأ لعب ( رح اولا برق وضرر ])
 ا ر ا رنو الاصل ےس ب ےس يب ںی ےس ر

 كيلو ةلوسرو هَ أ توعيلطوو وکلا توتو واصلا ب برومو ركل ِعَنْوَهْنيَو فورعملاپ
 يدخر ھن الآ اهل نیر تجب لاو ر نمرملا لا دعر ج بكم یر ميم راس

 ناوضرف ۷١ ۷١[ : ةبوتلا] ( ڪک ہا ت یدو ضرو ندع بج ف هبط نكسر ایف

 ال انلامو ءانبر اي : نولوقيف ؟متيضر : ةنجلا اولحد اذإ ةنجلا لهأل لوقي العو

 نسم لضفأ وه ام مكيطعأ الأ : لوقيف !ةنجلا انتلخدأو « انهوجو تضيب دقو « ىضرن
 ا لوقيف ؟كسلذ نم لضفأ امو « انبر أي نولوقيف « ؟بكأوا ١ كلذ

 . نم .ريكأ وأ - لضفأ ۾ مكيطعأ» : ىلاعت هلوقف ؛ًادبأ مكيلع طخسأ الف يناوضر

 نموا هلان يش مظعأ وه ىلاعتو هناحبس هللا اضر نأ ىلع ليلد اذه «كلذد
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 شاول باب. ةالصلا بات ااا لا واب حرش
 ممم همم هم هيو وو نامه ههه هع دم سهم هوس سهو مو جس سم سمو هو ممارسه 4 مم هاوار و واوامو ب هرم عهرو نامه عارم طاهر ساس م سو او هج وو ياه عامه عهامس عاشو و دو سو مم ماهو وماهو هيراسام معاه مام و ساو

 اهتقو لوأ يف ةالصلا نأ ىلع لدف (هللا ناوضر تقولا لوأ) : ثيدحلا اذه يفف

 ةمحرلاو « ةمحرلا نم لضفأ ناوضرلاف « هرخآ ىف وأ « هطسو يف ةالصلا نم لضفأ

 (هللا ناوضر تقولا لوأ) : هلوقف ريصقت دوجو ىلع لدي وفعلا نأل ؛ وفعلا نم لضفأ
 لقأ اذهو (هللا وفع هرخآو) « لقأ اذه (هللا ةمحر هطسوأو) « رايتخالا وه اذه

 وفعلا ىلإ هعم جاتحي « ريصقت هيف اهتقو رخآ ىلإ ةالصلا ريخأت نأ ىلع لدف « امهنم
 . ىلاعتو هناحبس هللا نم

 ايركز نب ميهاربإ  اهيف ينطق رادلا ةياور نأل ؛ ادج فيعض ثيدحلا اذه نكلو

  يذمرتسا ةياور نم  هدانسإ يفو « يدع نبا لاق امك ليطاوبلا يوري وهو « ىلجعلا

 لاق اذهلو . ريبك باذك هنإ : دمحأ مامإلا هيف لاق « يندملا ديلولا نب بوقعي

 نيتاه يف نييوارلا نيذه دوجول فعضلا ديدش ينعي (ادج فيعض) : فلملا

 لضفأ» : دوعسم نبا ثيدح « هلبق يذلا ثيدحلا هل دهشي نكل« نيتياورلا

 . هدعب فلؤملا هدروأ كلذلو ؛ ؛اهتقو لوأ يف ةالصلا لامعألا

 دعب ةالصص ال» : لاق ةَ هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو - 4

 . يئاسنلا الإ ةسمخلا هجرحخأ (نيتدجس الإ رجفلا

 . (رجفلا يتعكر الإ رجفلا عولط دعب ةالص ال) : قازرلا دبع ةياور يفو

 يهو « ةي لوسرلا اهّنيب يتلا يهنلا تاقوأ يهنلا ثيداحأ يف انل مدقت دق
 ىتعكر الإ ةلفانلا نع ىهني هنإف رجفلا علط اذإف « رجفلا عولط نم أدبت « ةسمح

 اهدعب هلعج فلؤملا نأ ولو « ةقباسلا ثيداحألا كلتب قلعتم ثيدحلا اذهف  رجفلا

 . هيلع تلد ام ىلع لدي وهف « فيلأتلا يف نسحأ ناكل

 : نيتلأسم ىلع ثيدحلا اذه لدف

 . يهنلا تقو هب أدبي هنأو ءرجفلا عولطب لفاونلا ءاهنإ : ىلوألا ةلأسملا
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 رو اه مع ةورارون سه مهنا عنو سمو اع + هم سارع هاه سن يرو مرو عت همر تي سو ساس جامو همس ماه مرام هوم هس وامه هما عارفا هر ماه اه مار اخ و رو هاو عع عود رعاه راهم هر او امم م ماع هماماس مدع عاما و

 لبقو رجفلا عولط دعب ىدؤت اهنأو « رجفلا يتعكر ءانثتسا : ةيناثلا ةلأسملا

 . رجفلا ةالص

 ننسلا نأ مولعملا نم هنإف ةشئاعو ةملس مأ ثيدحل ةبسنلاب امأو - ۱۷۷ - ١

 : ةعكر ةرشع اتنثا وأ « تاعكر رشع ضئارفلا عم لعفن يتلا بتاورلا

 ناتعكرو « رهظلا لبق تاعكر عبرأ وأ ء اهدعب ناتعكرو « رهظلا لبق ناتعكر

 ` ىلع رصتقا نإو « نسحأو لمكأ اذهو «اهدعب عبرأو  رهظلا لبق عبرأ وأ « اهدعب

 دعب ناتعكرو « برغملا دعب ناتعكرو « سأب الف اهدعب نيتعكرو « رهظلا لبق نيتعكر

 . ةبتار اهدعب الو اهلبق سيل رصعلاو . رجفلا لبق ناتعكرو « ءاشعلا

 يغبني الو « اهيلع ظفاحيو « ضئارفلا عم لعفت يتلا بتاورلا ننسلا يه هذه

 رسفح يف امهكرتي ال ناك دي هنإف ءرجفلا يتعكر ىوس رفسلا ةلاح يف الإ اهكرت
 نع هباحصأو وه مان نيح امهكرتي مل هنإ ىتح  بتاورلا ةيقب فالحب  رفس الو

 هباحصأو وه رجفلا ةبتار ىدأ هيو هنإف « سمشلا رح الإ مهظقوي ملو « رجفلا ةالص
 .رفسلا يف الو رضحلا يف كرتت ال رتولا ةالص كلذكو « سمشلا عولط دعب اهلبق

 لحد مش « رصعلا ىلص 4 يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةملس مأ ثيدح يفف

 دعب ىلصي نكي مل هنإذإ « ةّكهتداع فالخ ىلع « نيتعكر ىلص مث « اهتيب

 مأ ىلع اذه لكشأف « قبس امك رصعلا دعب ةالصلا نع ىهني ناك لب ءرصعلا

 دعب نيتعكرلا نع لغش هنأ قاهربخأف « نيتعكرلا نيتاه نع هتلأسف « ةملس

 ءاج دقو « ةيدعبلا رهظلا ةبتارل ءاضق اذه هّلعف نوكيف « نآلا امهالص هنأو :رهظلا
 .. دبع دفو مهو « ب هيلع اومدق دفو امهنع هلغش يذلا نأ تاياورلا ضعب يف
 هب لغشف « هيلع مدق نيملسملا لاومأ نم لام امهنع هلغش يذلا نإ : ليقو « سيقلا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع



 تيفقاوملا باب . ةالصلا باتك

 ع عع م جج ةجف عجب تقم عع ل رك 2 مرة 05

Hap
a 

 مأ هتلأسف « رصعلا دعب اهاضقف اهدعب ىتلا رهظلا ةبتار نع لغش هنأ لصاحلا

 اذإ رجفلا ةبتار الإ (ال) : لاق (؟انتاف اذإ امهيضقنفأ) : تلاقف رخآ ًالاؤس ةملس

 ؛ هلأسف « رجفلا دعب يلصي الجر ىأر دن هنأل ؛ ةمألا ّقح ىف ىضقُت اهنإف تتاف

 . رجفلا ةبتار يضقي هنأب لجرلا هربخأف

 يضر ةملس مأ نإف « ملعلا لهأ لاؤس ةيعورشم ىلع ًاضيأ ثيدحلا اذه لد امك

 . هللا لوسر تلأس رمألا اذه اهيلع لكشأ ان اهنع هللا
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 ناذألا ب باب.ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ناذألا باب

 . مئان انأو ۔ یب فاط : لاق هبط هبر دبع نب ديز نب هللا دبع نع -

 ريغب «ريبكتلا عيبرتب ناذألا ركذف « ربكأ هللا ربكأ هللا : لوقت : لاقف « لجر
 تيتأ تحبصأ املف : لاق « ةالصلا تماق دق الإ « ىدارف ةماقإلاو « عيجرت

 وبأو ؛ دمحأ هجرخأ . ثيدحلا «. ..قح ايؤرل اهنإ» : لاقف « ة5 هللا لوسر

 لوق ةصق هردخآ يف دمحأ دازو ةيزخ نباو ۽ يدمرتلا هححصو « دواد

 ٠ مونلا نم ريخ 5 ةالصلا : رجفلا ناذأ يف لالب

 يف نذؤملا لاق اذإ تسلا نما لاق سنا نع ةهيزخ نبالو 1 |

(¥) 

 هيف ركذف « ناذألا همّلع 3 57 نأ هيض ةروذحم يبأ نعو - 1۸۹

 هاورو . طقف نيترم هلوأ يف ريبكتلا ركذ نكلو « ملسم هجرخأ . عيجرتلا

 7 ص ۾

 !ًاعيرم هورک دف ةسمخلا

 مل امنإو « ناذأ ةماقإلا نأل ؛ ةماقإلاو ينعي (ناذألا باب) : هللا همحر لاق

 تيقاوم هللا همحر  فلؤملا ركذ الو « ناذألا ظفل ىف ةلخاد اهنأل ؛ اهركذي

 دق وهف « تقولا لوخدب مالعإ ناذألا نأل ؛ ناذألا اهدعب ركذي نأ بسان تاولصلا
 . اهب مالعإ هنأل ؛ اهدعب ناذألا ركذ مث « ًالوأ تيقاوملا ن

 . (۳۷۳) ةميزخ نباو « (۱۸۹) يذمرتلاو « (499) دواد وبأو « (541١اا/) دمحأ(١)

 . )۳۸١( ةعزخ نبا (؟)

 ,//1 يئاسنلاو « (004)و (207)و (007)و (501)و )٥۰۰( دواد وبأو « (۳۷۹) ملسم (؟)
 1 تاريبكتلا عيبرتب يدمرتلا هورب ملو ؛ (VA) هحام نبأو
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 مارملا غولب حرش ناذألا باب.ةالصلا باتك
 ل

 :ًاعفش ناذألا ر عفشي نأ لالب رمأ لاق كلام نب سنا نعو - 1

 ملو هيلع قفتم . ةالصلا تماق دق : هلوق الإ : ىنعي . ةماقإلا الإ ةماقإلا رتويو

 . "الالب لا يبنلا رمأ : يئاسنللو . ءانثتسالا ملسم ركذي

 ولوو ولأ نينذأو: ىلاعت لاق« مال عإلا :ةغللا يف ناذألاو

 هليلخل ىلاعت لاقو « سانلا مالعإ : يأ : ناذأ [ : ةبوتلا | يكمل عا تسلل

 يف اذه « جحلل مهدانو مهملعأ : ينعي [0/: جملا ] (جَي سالا فنا : ميهاربإ

 | . ةغللا

 : ةماقإلاو « ةصوصخم ظافلأب تقولا لوخدب مالعإ وه : ناذألاف : عرشلا يف امأ

 ۰ . ةصوصخم ظافلأب ةالصلا ىلإ مايقلاب مالعإلا يه

 هلوقف باتكلا امأ « عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب مالسإلا ىف عورشم ناذألاو

 دوهيلا ضعب ناك دقف [ه6 : ةدئاا | 4 اوُرِهاَهوَدحْاَوْولَصلاَلِإيداناَدِإَول : ىلاعتو هناحبس

 : ةيآلا هذه هللا لزنأف ع ناذألا نوعمسي نح نيملسملا نم نورخسي ىراصنلاو

 1غ و 47 وقبل موق رھن لد ) ىراصنلا دوهيلا : يأ € امل اوزه اهدا دلما يدنا إو 3

 َةَعْعْجْلآ ووينم ةوَلّصلِل توو اد أرماني اما : ىلاعت لاقو « [ه۸: ةدئالاإ

 : ىلاعت لاقو « ناذألا وه ةعمجلا ةالص ىلإ ءادنلاو [: مسجلا | هارت ذ نإ اوَعَسأَت

 ۲۲ : تلصف | 6 َتِيِمِلْسَمْلاَنِم نإ لاال رو ولالا نالوا

 دري ةيآلا هذه هللا لزنأف نينمؤملاب اوؤزهتسا نيقفانملا نأل ؛ نينذؤملا يف تلزن : اولاق

 نكلو « هللا ىلإ ةوعدلا يف ةماع ةيآلاو « هللا ىلإ نوعدي اوتاك نينذؤملا نأل ؛ مهيلع
 نإف « ةيآلا لوزن ببس ناذألا ناك اذإ ًاصوصخخ « ىلوأ باب نم اهيف لخدي ناذألا

 ١ صنلا مومع يف ًايلوأ ًالوخد لخدي ببسلا

 )١( يراخبلا )٠۰٥( < مناسمو  > (TYA)يئاسنلاو 7/1 .
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 ناذألا باب.ةالصلا باتك ما رملا غولب ح رش

 ناذألا ةيعورشم ىف 2 هللا لوسر نع ثيداحألا ترتاوت دقف ةنسلا امأ

 ٠ ناذألا ىف بيغرتو نينذؤملا ىلع ءانثلاو « هب .

 ةرهاظ ةريعش هنأل ؛ ةيافك ضرف هنأو « ناذألا ةيعورشم ىلع نوملسملا عمج

 بجو هكرت ىلع اوؤطاوت ةيدأب و أ ةيرق لهأ وأ دلب لهأ نأ ولف « السا نامش نم

 ارغ اذإ ديب يبنلا ناكو « ةرهاظ ةريعش ذ اوكرت مهنأل ؛ ا ملا ىلع

 ةرهاظ ةريعش ناذألاف ؛ مهلتاقي هنإف الإ « مهنع فك اونذأ أ نإف « مهيلإ عمتسا اموق

 ا

 عمتجاو ةنيدملا ىلإ رجاه ال يم يبنلا نأ مالسإلا يف ناذألا ةيعورشم لصأو

 ىلإ ةجاحب اوناكف . ةي هللا لوسر ىلع نيمداقلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نوملسملا

 ىلع مهّلدي هنوذختي ءيش يف اؤرواشتف « ةالصلل روضحلاو تقولا لوخد اوفرعي نأ
 يف ىراصنلا هلمعتسي يذلا وهو ًاسوقان ذختت : مهضعب لاقف ؛ تقول لوخد

 هيشتلا نع نويهنم نحنو : ينعي «ىراصنلل كلد» : كَم ىبنلا لاقف  مهسئانك

 كلذ» : كي يبنلا لاقف « دوهيلا هلمعتسي امنإ قوبلا و ًاقوب ذختن : اولاق « مهب

 نإ مث « اوقرفتف «سوجمأ لعف اذه : ديو يبنلا لاق . ًاران دقون : اولاق «دوهيلل

 ينعي  مونلا يف تآ هءاج هبط يجرزخلا يراصنألا هبر دبع نب هللا دبع - ۸
 : هل لاقف « ًاسوقان لجرلا | ذه عم ىأرف« ةلأسملا هذهب ًامتهم تاكو  ايؤرلا ىف

 كلدأ الأ أ : لاق . ةالصلا ىلإ هب وعدن : لاق ؟هب عنصت اذامو : لاقف .”هايإ ينطعأ

 عيبرتب ناذألا ركذف .. ربكأ هللا : لوقت : لاق« ىلب : لاق ؟كلذ نم ريخ ىلع

 ديز نب هللا دبع ظفحف « ىدارف ةماقإلا هيلع ىقلأ مث « عيجرت ريغب و ريبكتلا

 : ٌددملاقف اقف « هل كلذ ركذف ر هللا لوسر ىلإ ىتأ حبصأ امل مث « ايؤرلا يف امهظافلأ

 املف « ها نالب هل نّذأف ًاتروص كنم ىدنأ هنإف لالب ىلع اهقلأ تح ايؤرل اهنإ#
 لغم تيأر انأو : هللا لوسر اي لاقو « هؤادر رج ءاج  هتيب يف ناكو  رمع هعمس

 . اده
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 مارملا غولب حرش ناذألا باب. ةالصلا باک

 . سمخلا تاولصلل ناذألا ةيعورشم ىلع ثيدحلا اذه لدن

 ربكأ هللا « تار عبرأ ريبكتلاب نايتإلا هانعم (هلوأ ىف ريبكتلا عيبرتب) : هلوقو

 . ربكأ هللا ربكأ هللا « ربكأ هللا

 . هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لوقي نأ وهو ‹ نيتداهشلاب عيجرتلا (عيجرت ريغ نم)

 ارس هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ : لوقیو « ارهج اهلوقي مث « هسفن نيبو هنيب ًارس

 , ديز نب هللا دبع ثيدح يف عيجرتلاب تأي مل وهف ‹ هتوص اهب عفري ًارهج اهلوقي مث

 . يتأيس امك ةروذحم يبأ ةياور ىف ءاج اغإو

 يبأ ىلوم ابر يأ نبا وه لالب (لالب لوق ةصق هرخأ يف دمحأ دازإ : هلوقو

 : هقتعأف هد ركب وبأ هارتشاف « ةريغملا نب : ديلولا وأ اهج ىبأل ًادبع ناك دقو « هبُفَضركب

 هل الالب ىنعي . انديس قتعأو «انديس ركب وبأ : ةباحصلا دحأ لوقي اذهلو

 ىح : نذؤملا لوق دعب رجفلا ناذأ رخآ ىف لاقت ةدايزلا هذهو (مونلا نم ريح ةالصلا)

 ةياور نم ديز نب هللا دبع ثيدح يف تدرو ةدايزلا هذهو  يتأيس امك  حالفلا ىلع

3 

 . كمحإ

 ىلع يح دعب نذؤملا لوقي نأ ةّئسلا نم : لاق سنأ نع ةمزخ نبالو) - 8

 نم ؛ ليق اذإف « ةنسلا نم اذه نأ : ينعي (مونلا نم ريح ةالصلا : لاق « حالفلا

 ام يه ةنسلا يف لصألا نأل ؛ و هللا لوسر ةنس ىلإ فرصني كلذ نإف « ةّنسلا

 . ريرقت وأ لعف وأ لوق نم د يبنلا نع تبث
 ىلع يح) لوق دعب رجفلا ناذأ يف دازي هنأ ىلع نألدت ناتياورلا ناتاهف

 يف نيمئان نونوكي تقولا اذه يف سانلا نأل كلذو (مونلا نم ريخ ةالصلا) (حالفلا

 . ةملكلا هذهب نوهبنيف « لاغلا ٠

 (عيجرتلا هيف ركذف « ناذألا همّلع د ىبنلا نأ نأ « ةروذحم يبأ أ نعو) - ام

 . ًافنآ هانعم انركذ دق عيجرتلاو
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 ناذألا باب .ةالصلا باتك مارملا عولب حرش

 ممن مه هدم ع مه عانس 4 شار هاه ماوه ها ن شانه قه قاومت سه هاش ساس ساس تسمم اه هم ساو اعط عار و و خا ساس نقرا سام ساوام ماهم سه و م ماسه جاو ع اسو قياسه عانت مواسم اه سعا م سم ماعق ع« ماش

 يحمدلبا سوأ : ليقف « همسا ىلع فلتخا دقو « هتينك هذه ةروذحم وبأ

 ةكم حف امل ديف يبنلا نأ كلذو « ًاضيأ ةصق هلو « نيعم نب ةرمس : ليقو « يشرقلا

 دعب اولنی مل اوناكو « شيرق نم رفن يف ةروذحم وبأ جرح « نينح ىلإ ب جرخو

 باب نم مهلثم نونْذؤيف ناذألا يف نيملسملا نودلقي رفنلا ءالؤه ناكف « مالسإلا يف

 هعمسف « توصلا نسح ناك دقو « ةروذحم وبأ ءالؤه نيب نمو « ءازهتسالا

 لاق مث « هل اعدو هردصو هسأر ىلع حسمف « دب هيلإ هب ءيجف « هبلطف « هي يبنلا

 لوسر ينملع) : هلوق ىنعم اذهو. ناذألا دَ هللا لوسر همّلعف (نذأف مق ١ : هل

 يفوت نأ ىلإ ة4 هللا لوسر دهع يف مارح لا دجسملا يف نذؤي راصف (ناذألا ذب هللا

 . هتصق هذه « مارحلا دجسملا نذؤم وهو

 ثيدحف : نيرمأ يف ديز نب هللا دبع ثيدح فلاخي اذه ةروذحم ىبأ تيدحو

 ةياور ىلع اذهو « طقف نيترم الإ ناذألا لوأ يف ريبكتلا ركذي مل ةروذحم ىبأ

 يف وه امنيب . تارم عبزأ : ريبكتلاف نئسلا باحصأو دمحأ ةياور ىلع امأ « ملسم

 . تارم عبرأ يهو : ةدحاو ةياورب ديز نب هللا دبع ثيدح

 ديز نب هللا دبع ثيدح امنيب « نيتداهشلا عيجرت هيف ةروذحم يبأ ثيدحو

 . عيجرتلا هيف سيل
 « نيشيدحلا يف تبث هنأل ؛ ناذألا يف تاريبكتلا عيبرت ىلع ًاذإ لمعلا نوكيف

 نألو ء ملسم ريغ ةياور يف ةروذحم ىبأ ثيدح ىفو « ديز نب هللا دبع ثيدح ىف
 , هيك ىبنلا ةرضح يف ةنيدملا يف موتكم نبا ناذأو لالب ناذأ وه ريبكتلا عيبرت

 موي لك هعمسي ناك كك لوسرلا نأل ؛ ةكم يف يذلا ناذألا ىلع اذهب حجرتيف

 ىلع لمعلا نأ لصاحل اف . ةروذحم ىبأ ثيدحل ًاخسان نوكي امبرو « تارم سمح

 . ملعلا لهأ ريهامج لوق وهو « ريبكتلا عيبرت ةياور
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 مارملا عولب حرش ناذألا باب. ةالصلا باتك

 ه5 5 ع يداغ دع دع جب عف جيو عي ع و يم جمس هم عاق معو ماهم م دس روسو ع < جو وو هت عقم وهم عت جور سام وو روم رماد مف هور مارك دار مو ملكات عوفر م و و دور وعول مرام

 رتؤيو « ناذألا عفشي نأ لالب رمأ : لاق اط كلام نب سنأ نعو) - ١
 رركي : ناذألا عفشي ىنعمو (ةالصلا تماق دق : هلوق ينعي « ةماقإلا الإ  ةماقإلا

 ةدحاو ةرسم اهظافلأ ركذي : يأ : ةماقإلا رتوي ىنعمو « تارم عبرأ وأ ةيناث ةرم هظافلأ

 : نيترم لمشي مدقت امك عفشلاو « رركت : يأ « عفشت اهنإف (ةالصلا تماق دق الإ)

 : ةماقإلا دارفإو ناذألا عفش ىف  ملعأ هللاو  ةمكحلاو « ًاعيبرت نوكيل رثكأ نوكيو

 . ةوعدل يهف ةماقإلا امأ « راركت ىلإ جاتحيف « نيبئاغلا سانلا ةوعدل نوكي ناذألا نأ

 هئادأ يف لسرتي ناذألا نأ امك « راركت ىلإ حاتحت الف « ةالصلل مايقلل نيرضاحلا

 اهنأل ؛ اهب توصلا عفري الو ًاردح ردحت اهنإف ةماقإلا فالعتب « هب توصلا مفريو

 . ءادألا يفو ةفصلا يف ةماقإلاوناذألا نيب قورفلا ىه هذهف « نيرضاحلل ةوعد

 نأل ؛ هللا لوسر وه ًالالب رمأ يذلا نأ : ينعي (رمأ) : يئاسنلل ةياور يف عقوو

 تحرص نكلو « لوهجملل ينبلا ةغيصب ءاجو رمآلا نيب مل (رمأ) : هريغ ةياور ىف
 ىلع « دو ىبنلا ىلإ ًاعوفرم كلذ نوكيف « هللا لوسر وه رمآلا نأ يئاسنلا ةياور

 ءاذك نع انيهن وأ ٠ اذكب انرمأ وأ «رمؤن انك : ىوارلا لاق اذإ : نولوقي نيّلوصألا نأ

 حيرصتلا ءاج امل نكل « دوه اغإ ىهنيو رمأي يذلا نأل ؛ عوفرملا مكح هل اذه نإف

 . لاكشإلا ىهتنا ىئاسنلا ةياور ىف هب

 : ناذألا ىف ةميظع لئاسم اهنم دافتسي اهتاياورب ثيداحألا هذهف

 ‹ ةماقإلا ةيعورشمو « سمخلا تاولصلل ناذألا ةيعورشم اهيف : ىلوألا ةلأسملا

 .٠ ةالصلا ىلإ مايقلل مالعإلل ةماقإلاو « تقولا لوخدب مالعإلل وه امنإ ناذألا نأو

 وهام اهنم ايؤرلا نأ ىلع ليلد ديز نب هللا دبع ثيدح ىف : ةيناثلا ةلأسملا

 ناكو « ةوبنلا نم ًاءزج نيعبرأو تس نم ءزج ايؤرلا نأ ي يبنلا ربخأ دقو « قح

 . ةقداصلا ايؤرلا يحولا نم دب ئدب ام لوأ

 جمب



 ناذألا باب. ةالصلا باتك مارا غولب حرش
 E سه م سهو و و سنع لاذ سال عه هم سمو »ب سم هوي سو هس سم و عت سا مر اسماه هنو مها ةاس اشو هد هس سوس سهام ساس و ع هاه ساو و سه هاو سهو م عر اس رورو ع هاوس و ها

 ةثالث ىلع ايؤرلا نأ “حورلا» باتك يف هللا همحر ميقلا نبا مامإلا ركذ دقو

 ظ : ماسقأ

 ناسنإلا نوكي امدنع نوكت هذهو « مالحأ تاغضأ وه ام اهنم : لوألا عونلا

 طيلختلا نم ءايشأ هل ضرتعت مان اذإف « ةظقيلا يف ركف شيوشت وأ ضرم هيف

 . هنم ةدئاف الو رثؤي ال مالحألا نم عونلا اذهف ةحصلا ةءادر ببسب

 اذإ مدآ ينب ىلع طّلستي ناطيشلا نأ كلذو « ناطيشلا نم نوكي : يناثلا عونلا

 عورشملا درولاب اوتأي مل اذإ ًاصوصخ « مهقلقتو مهجعزت ءايشأ مهل ليخيف « اومان

 ؛ راكذألا نم اهريغو « نيتذوعملاو صالخإلا ةروسو ىسركلا ةيآ ةءارقك « مونلا دنع

 ءايشأ مهل ضرعيو « مهمون مهيلع صخنيو « مهيلع طلستي ناطيشلا نإف اذل
 دشرأ دقو « اهل رابتعا ال ناطيشلا نم يتلا مالحألا هذهف « مهجعزتو مهقلقت

 ريغيو « تارم ثالث هراسي نع ثفني هنإف كلذ نم ءىش هل عقو نم نأ ةي يبنلا

 الو ءًادحأ اهب ثدحي ال هنإ مث ءرخآلا بنجلا ىلإ هيلع ًامئان ناك يذلا هبنج

 . هللا نذإب هرضت ال اهنإف « اهكرتي لب « اهرسفِي
 كلملاف « كّلملا دي ىلع نوكت تلا يهو « قحلا ايؤرلا وه : ثلاثلا عونلا

 « تارشبملا نم نوكتو « قح ايؤر هذهف « ءايشأ هيريف مئان وهو ناسنإلا يتأي
 وأ ملسملا اهاري ةحلاصلا ايؤرلا الإ ةوبنلا تارشبم نم قبي مل هنإ» : 5 لوقي

 كلم دي ىلع تناك ام يهو قح ايؤر هذهف «](47/4) ملسم هجرخأ | «هل ىرت

 ةالصلا هيلع ميهاربإل عقو امكو « مالسلا هيلع فسويل عقو امك « ةكئالملا نم

 ع دمحم انيبنل عقو امكو [١٠؟ : تافاصلا | ( كمْ اَسلأَفَْرَإ) مالسلاو
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 مارملا غولب حرش ناذألا باب.ةالصلا باتك

 قرفلا ىلع ليلد ةرودحم يبأو ديز نب هللا دبع ثيدح ىف : ةثلاثلا ةلأسملا

 الإ هلإ ال) اهرخآ الإ ةعوفشم ةملك ةرشع سمخ ناذألاف « ةماقإلاو ناذألا نيب

 ادعام ةدرفم ةملك ةرشع ىدحإ ىهف ةماقإلا امأو « ةدحاو ةرم اهنإف (هللا

 هب رهجي ناذألا نأو « (ةالصلا تماق دق)و « اهرخآ ىفو اهلوأ ىف ريبكتلا : نيتملك

 امأو « هئادأ يف لسرتي ناذألا نأو « اهب رهجي ال اهنإف ةماقإلا امأو « توص ىلعأب

 . اهب عرسي : ينعي « ًاردح ردحت اهنإف ةماقإلا

 تباثلا وه اذهو « ناذآلا لوأ يف ريبكتلا عيبرت ثيداحألا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 نم ةيناثلا ةياورلابو « ديز نب هللا دبع ثيدحب المع ملعلا لهأ رثكأ هيلع يذلا
 ْ . ةروذحم ىبأ ثيدح

 ةيعورشم مدع ىلع ليلد ديز نب هللا دبع ثيدح ىف : ةسماخلا ةلأسملا

 امأو « ةنيدملا يف ب هللا لوسر دنع هب ْنَّذَأ يذلا وه هنأل ؛ نيتداهشلا يف عيجرتلا

 ىري نم ءاملعلا نمو « ةكم ىف ناك اذهف ةروذحم يبأ ثيدح ىف دراولا عيجرتلا

 يف تبث هنأل ؛ هيلع موادي الو نايحألا ضعب هب لمع اذإ عيجرتلاب سأب ال هنأ

 ٠ . ةرودحم يبأ نع ملسم ةياور

 ةهيزخ نبا دنع سنأ ثيدحو ديز نب هللا دبع ثيدح ىف : ةسداسلا ةلأسملا

 (موشلا نم ريخ ةالصلا) : حالفلا ىلع يح دعب رجفلا ناذأ يف دازي هنأ ىلع ليلد

 اذه نأ  ملعأ هللاو كلذ نم ةمكحلاو « كلذب الالب رمأةَك يبنلا نأل ؛ نيترم

 ريح ةالصلا) ةرابع له نكلو « ةملكلا هذهب نوهبنيف « ًابلاغ سانلا هيف ماني تقو

 لهأ نيب فالخ لحم اذه ؟يناثلا ناذألا يف وأ لوألا ناذألا يف لاقت (مونلا نم

 لاقت اهنأ ىري نم مهنمو « يناثلا ناذألا ىف لاقت اهنأ رثكألا هيلع يذلاو ء ملعلا
 لوألا ناذألا نيب نوكي ال نكلو « سانلا مون تقو وه هنأل ؛ لوألا ناذألا ىف



 باب. ةالصلا باتك
 ناذألا

 ا مارملا غولب حرش

 الف « نيتعاسب رجفلا لبق نذؤي نأك ًاركبم نّذَأ اذإ امأ « ةليوط ةدم يناثلا ناذألاو

 عولط ليبق يذلا لوألا ناذألا ىف اذه لوقي اغإو ...(مونلا نم ريخ ةالصلا) : لوقي

 مأ نبا نّذْؤي ىتح اوبرشاو اولكف « ليلب ندي الالب ّنِإ» : هيو ىبنلا لاق امك « رجفلا

 لزني نأ الإ امهنيب نكي ملو )٠١97([ ملسمو ؛ (1۱۷) يراخبلا هجرحأ ] «موتكم
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 مارملا غولب حرش ناذألا باب . ةالصلا باتک

AYهاف ساو دوي ال“ الالب تیأر : لاق 80 ةفيحج يبأ نعو  

 ١ أ هححصو يدذمرتلاو « دمحأ ةأور . هيئذأ یف هاعبصا 3 انهاهو انهاه

 . "'هينذأ يف هيعبصأ لعجو : : هجام نبالو

 ملو ًالامشو انيمي < (ةالصلا ىلع يح) غلب امل هقنع یول : دواد یبألو

 , 141 نيحيحصلا يف هلصأو . "ردتسب

 بهو همسا :هُف ةفيحج وبأو « ناذألا ةفص قايس ىف ثيدحلا اذه - 5

 انهاه هاف عبتتأو) : لاق« ص لالب ناذأ نم ىأر ام انل فصي وهو « ملسم نب
 ام ءاج نكلو « ًالامشو ًانيي ناذألا يف تفتلي ناك الالب نأ : هانعمو (انهاهو

 نأ امأو « ناذألا لك يف سيلو « طقف نيتلعيحلا يف ناك هنأب تافتلالا اذهديقي

 هيعبصإ فارطأ لخدي هنأ هانعمف « ناذألا لاح هينذأ يف هيعبصإ لعجي هيضألالب

 . نينذألا يف نيتبابسلا

 لك يف هينذأ يف هيعبصإ نذؤملا لعجي نأ ناذألا . ننس نم نأ ىلع اذه لدف

 ملعيل كلذكو « توصلا عفر يف ْعّلبأ هنأ  ملعأ هللاو - كلذ يف ةمكحلاو  ناذألا

 امأو « ناذألا ىلع ةمالع كلذ نوكيف . نذؤي هنأب مصألا وأ ديعب نم هاري يذلا
 هنإف « ةالسصلا ىلع يح : لوقي نيح يأ  نيتلعيحلا يف فافتلالا نم ةمكحلا

 ةهج ىلإ تفتلي هنإف حالفلا ىلع يح : لوقي نيحو «راسيلا ةهج ىلإ تفتلي
 « سانلا وعدي هنأب  ملعأ هللاو  تافتلالا اذه نم ةمكحلاف - سكعلاب وأ « نيميلا

 ىلع يح كلذك « ةالصلا ىلإ اولبقأو اومله : يأ « ةالصلا ىلع يح : هلوق يفف

 . (۱۹۷) يذمرتلاو« اا دمحأ(١)

 . (ل١11) هجام نبا( ۲)

 . ٢) 1 دواد وبأ (؟)

 . 0١) و ) ملسمو « ( (TY) ) ىراخبلا(؟ (٤)
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 ناذألا باب . ةالصلا باتك

 يداني وهف «ريمخو حالف ةالصلا نأل ؛ حالفلا ىلع اولبقأو اومله : يأ « حالفلا

 . الامشو انيمي نيوعدملا ىلإ تفتلي كلذلف « روضحلل

 : ناذألا بادآ نم ةلمج ىلع ثيدحلا اذه لدف

 . هينذأ ىف هيعبصإ لعجي نذؤملا نأ : ىلوألا

 . ًالامشو ًائيمب « نتلعيحلا ىف تفتلي نذؤملا نأ : ةيناثلا

 هسأرب ريدتسي : يأ « هقنع يولي امنإو « همسجب ريدتسي ال نذؤملا نأ : ةثلاثلا

 ىف روهشملا وهو « تباثلا وه اذه <« ةلبقلا هاجتا ىلإ ناتتباث هامدقو « ًالامشو ًانيم

 مامإلا نع ةياور يفو « ريدتسم ريغ : دازلا نتم يف لوقي اذهلو « دمحأ بهذم
 عيمج نم سانلا عمسي نأ لجأ نم ريدتسي هنأ ةرانم ىلع نذؤي ناك اذإ هنأ : دمحأ

 . روهشملاب سيل اذه نكلو « تاهحلا

 نّدْؤي وأ ءعفترم ىلع ندي ناك ءاوس ناذألا يف اهلعف بحتسي بادآلا هذهو

 ىتأي هنإف « هنودب وأ « نآلا فورعملا توصلا ربكم نذؤي ناك ءاوسو « ضرألا ىلع

 . ناذألا لاح ىف ننسلا هذهب

1۳ 



 . ' ةيرحخ نبأ هاور . ناذألا (۱)

 ةروذحم ابأ دم ىبنلا راتخا هلجأ نم يذلا ببسلا ركذ ثيدحلا اذه ىف -۳

 لافطأ كانه ناك « دم هتيالو ىف تراصو . ةكم ديب ىبنلا حتف ال هنأ وهو « ناذألل

 3 بعللاو ديلقتلا باب نم نون دوي لافطألا ءالؤه تأكو 5 ةرودحم وبأ مهعمو لوبعلي

 كلا

 هرضحتساف « ءالؤه نيب نم هتوص هبجعأف ةروذحمم يب توص كم ىبنلا عمس دقو

 ىلع رمتساو « مارحلا دجسملا يف ًانذؤم هلعجو , ناذألا همّلعو « هل اعدو ةي يبنلا
 وت يفوت نأ ىلإ كلذ

 هنأو ,« توصلا نسح نوكي نأ نذؤملا ىف بحتسي هنأ ىلع ثيدحلا اذه لدف
 ءاوس « نيعماسلا يف ريثأت هل توصلا نسح نأل ؛ ًاتوص سانلا نسحأ ناذألل راتخي
 . نآرقلا ةوالت يف وأ ناذألا يف كلذ ناك

 نأل ؛ ناذألاب هتوص نّسحي نأ نذؤملل يغبني هنأ ىلع ثيدحلا لدي كلذك
 نيسحت بحتسي اذل ؛ لجو رع هللا ركذ ىلع لمتشي وهو « ةالصلل ءادن ناذألا
 نم ريثكلا هلعفي امك طيطمتلاو بيرطتلا دح ىلإ هجارخإ نود  ناذألا يف توصلا
 . مايألا هذه ىف نينذؤملا

 . (۳۷۷) مقرب (۱)
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 ناذألا باب . ةالصلا باقك مارملا غولب حرش

 6 يبنلا عم تيلص : لاق امهنع هللا يضر ةرمس نب رباج نعو - 6
 ' لسم هأور . ةماقإ الو ناذأ ريغب - نيترم الو ةرم ريغ  نيديعلا

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع هيلع قفتملا يف هوحنو - 6
 . هغو

 دعب نوكيو رطفلا ديع : نيديعلا ةالص ةيعورشم هيف ثيدحلا اذه - ١۱۸و ٤

 , ةفرع موي دعب يأ « ةجحلا يذ نم رشاعلا يف نوكيو ىحضألا ديعو « ناضمر رهش ءاهتنا
 ًأشلاث ًاديع ثدحأ نمف « نيديعلا نيذه الإ ديع مالسإلا يف سيلو « مالسإلا اديع امهو

 نم هريغ وأ« يوبنلا دلوملا ديعك « ةعدب ثدحأ دق نوكي هنإف نيديعلا نيذه ىلع ًادئاز

 : نيديع الإ ةمألل عرشي مل هللا نإف « لجو زع هللا هعرش ام ىلع ةدايز هنأل ؛ دايعألا

 . مالسإلا ناكرأ نم نكر وه يذلا موصلا ءادأ دعب : لوألا

 . مالسإلا ناكرأ نم نكر ًاضيأ وه يذلا « جحلا يف مظعألا نكرلا ءادأ دعب : يناثلاو

 ةبسانملا ىه هذه « مالسإلا ناكرأ نم نكر ءادأ دعب امهنم لك ناديعلا ناذهف

 1 . مالسإلا يف ديعلا عرشي ال هنإف اهادع امو

 ال هنأ انه هلجأ نم فنصملا هقاس يذلا ببسلا وهو  ثيدحلا هيلع لد امو

 كلذ نأل ؛ ةلفانلا ةالصل الو « ةزانجلا ةالصل الو « ءاقستسالا ةالصل ناذألا عرشي

 هنأ دروو « سمخلا ضئارفلل الإ ناذألا تبثي مل هنإ ذإ . ديم ىبنلا نع تبثي مل

 ناك دقو ؛ طقف فوسكلاب صاخ اذهو ةعماج ةالصلا : لاقي نأب فوسكلل يدانُي

 ةمكحلاو « ةماقإ الو ناذأ نودب ةالصلاب أدبيف ءاقستساللو نيديعلل جرخي يب ىبنلا

 تعفترا اذإف « ناذأ نود نسم اهتقو فرعي نيديعلا ةالص نأ  ملعأ هللاو كلذ ىف

(AAY)(1)ظ .  

 : هللادبع نب رياجو سابع نبأ ٌثيدح نم (AA) ملسمو 3 )41۰( يراخبلا 0
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 ناذألا باب . ةالصلا باتك
 i TT TTT سس ا ستيل تي سم تا ل ايت عاشت ااا

 نم امهريغل وأ نيديعلل نذأ نم هنإف اذل ؛ نيديعلا ةالص تقو ناح سمشلا

 هللا نيد يف ةعدب ربتعي اذه نإف فوسكلا ةالص ريغو ضئارفلا ريغ تاولصلا

 الو ةرم ريغ دن يبنلا عم تيلص : لوقي ةرمس نب رباج نأل ؛ كلذ نم هعنم بجيو

 كرت هو هنم ةدرطملا ةداعلا نأ ىلع لدف « كلذ نم رثكأ هنأ ينعي اذهو « نيترم

 ام هللا نيد يف ثدحأ هنأل ؛ عدتبم وهف امهل نذأ نمف « نيديعلا يتالصل ناذألا

 . ىلاعتو هناحبس هللا هعرشي مل
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 نّذَأ مث : ةالصلا نع مهمون ىف « ليوطلا ثيدحلا يف ةداتق يبأ نعو - ۱۸٦

 . ہلسم هاور . موي لک عنصي ناک امك ا يبنلا ىلصف « لالب

 املف « ليللا لوأ نوريسي اوناكو «ربيخ ةوزغ نم دي يبنلا عجر ا - 185

 نأ لجأل ؛ مهل حبصلا دصري نأ الالب لك يسلا رمأ ليللا رخآ اوماني نأ اودارأ

 رح الإ مهظقوي ملف « مهعم مانف « ضألالب ةخأ مونلا نكلو , ةالصلل مهظقوي
 اونوكي ملو« سمشلا تعفترا دقو هباحصأ ظقيأو كو يبنلا ظقيتساف « سمشلا

 ىلإ هيف اومان يذلا يداولا اذه نع اولقتني نأ دك يبنلا مهرمأف « دعب رجفلا اولص

 رمأ مث ءرجفلا ةبتار هباحصأو ديه يبنلا ىَّلص مث « نذأف الالب رمأ مث « رخآ ناكم

 ‹ مويلا اذه ريغ يف اهيلصي ناك امك رجفلا ةالص مهب ىلصف « ةالصلا ماقأف الالب

 . ةصقلا صحخلم وه اذه

 يومان دقو ء رشبلا يرتعي ام هيرتعي رشب ب يبنلا نأ ىلع ثيدحلا اذه لدف

 . ليللا مظعم نوريسي اوناك مهنأ وه اذه يف ببسلاو « رجفلا ةالصل ظقيتسي ملو

 ردابي ظقيتسا اذإ هنإف ةالص نع مان نم نأ ىلع  ًاضيأ لدي ثيدحلاو

 الإ اهل ةرافك ال اهركذ اذإ اهّلصْيلف اهنع مان وأ ًةالص يسن نم» : دَ هلوقل ؛ اهئادأل

 ٠ ةالص ءاضقب رداب ةَ يبنلا نأ ةصقلا هذه ىفو [(584) ملسم هجرخأ | « كلذ

 وه هنأل ءادأ ىمسي وأ « تقولا جراخ ناك هنأل ارظن ءاضق اذه ىمسي لهو ء رجفلا

 ةالصلا تقو نأل ؛ ءادأ ربتعي هنأ . ملعأ هللاو  رهاظلا ؟هيف اوهبنت يذلا اهتقو

 نم امأ « ءادأ ربتعي اذهف «ركذي نيح وأ ظقيتسي نيح « يسانلاو مئانلل ةبسنلاب

 ةبوتلا عم هنأ ىلع روهمجلاف « يلصي نأ دارأو بات مث « اهتقو يف ةالصلا كرت دمعت

 . (1۸1) مقرب (1)
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 مارملا غولب حرش ناذألا باب . ةالصلا باتك

 معمم مم بنا سمع هم م سن اع رم مع مهم هس مماته مام سه ماش شن هاش شاع مه م سم ماو يروم ها قا سستم دعس اياه هلام خرعهماو سم ماواع مماس عما م نو اهام ساو سرر هاهم هس و ياه و دامو همم اه ع يو اهو ع عاف ا ساماو

 دمعت هنأل ؛ ةبوتلا يفكت افإو « يضقي ال هنأ ىلإ ءاملعلا نم ةفئاط بهذو

 : ثيدحلا نألو ؛ اهتقو جراخ هنم حصت ال اهنإف دمعت ماد امو « اهتقو نع اهجارخإ

 اغإو « يضقي ال هنإف دمعت نم نأ ىلع هموهفمب لدي «. . اهنع مان وأ ةالص ىسن نم»

 . ديدج نم هللا ىلإ بوتي

 هيلعف , اهتقو نع ةالصلا جارخإ دمعت اذإ رفكي هنأ ىري ءاملعلا ضعب نإ لب
 .روذعملا يف صاح ثيدحلا اذهو « ديدش رمألاف اذل ؛ لجو زع هللا ىلإ بوتي نأ

 ًامزاعو ایوان ناك لب « ةالصلا نع ماني هنأ هتداع نم نكي ملو « مونلا هبلغ يذلا

 ولو ظقيتسي ام دعب ةالصلا يدؤي نأ ىلع داتعا نم امأ « روذعم اذهف « مايقلا ىلع

 يف ًادمعتم حبصأ هنأل ؛ هقح يف ًارذع مونلا سيلو ٠ دمعتم اذهف راهنلا يف

 يف ًامرحم رهسلا اذه نوكي ام ًابلاغو « رهسلاب اوُلتبا مويلا سانلا نم ريثكف « اهريخأت

 شدلاب ةامسملا ةثيبخلا ةلآلا كلت ءيجم دعب ًاصوصخ ؛ مالفألا ةدهاشمو « ىهالملا

 يرعتلاو روجفلا نم ةيملاعلا تاطحملا يف ثي ام سانلل بلج يذلا يئاضفلا ثبلاو

 اوراص سانلا ءالؤهف « داحلإلاو رفكلا اهيف ثسبي هنأ امك « رورشلاو شحاوفلاو
 هنإف اذل ؛ رجفلا ةالص مهتتافف اومان ليللا رخآ ناك اذإ ىتخ « مهلئاوعو مه نورهسي

 ىلإ ةبوتلاب اوعراسي نأ مهيلعو « ريطخلا.رمألا كلذ ىلإ اوهبنتي نأ ءالؤه ىلع بجي
 . يصاعملا باكترا نم لاحلا كلت ىلع مهو تولا مهتغبي نأ لبق هللا

 عم « تارملا ضعب مونلا هبلغ نم رذع نايب يف وه اإ ثيدحلا اذه نأ لصاخلاف

 لاح هتالص يدؤي نأ هيلع بجي اذهو «ًارذع ربتعي اذهف « مايقلا ىلع هصرح

 ىسلإ اهرخؤأ : لوقي نكلو ءاضقلا ديري لاهجلا صعب كانه نإ ذإ + هظاقيتسا

 ناك اذإف « طلغ اذه . رهظلا عم رهظلا يلصأو « رجفلا عم رجفلا يلصأف « اهتريظن

 تاقوألا ىلع اهعزوي الو اهرخؤي الو « ةبترم ًاعيمج اهيلصي هنإف « تاولص ةدع هيلع

1A 



 عولط عم ظقيتسي نم سانلا ضعب ًاضيأ كانه نإ مث « ماوعلا ضعب نظي امك
 نع هيف ىهث تقو اذه نأ ةجحب ةالصلا ةيدأت ىلإ ردابي ال هنكل« سمشلا

 و هلوقل ؛ يهن تقو كقح يف سيل تقولا اذه نإ : هل لوقت اذهف ؛ ةالصلا

 ءاوس « ركذلا تقو اهتالص لعجف « اهركذ اذإ اهَّلصْيلف اهنع مان وأ ةالص يسن نم»

 ءرصعلا دعب وأ ٠ سمشلا لاوز تقو وأ « اهبورغ تقو وأ « سمشلا عولط تقو ناك
 ءءاضقلاب ردابي نأ هيلع بجاولا اغإو « تقولا ىلإ رظني ال هنإف « رجفلا دعب وأ

 هيف مهرضح هنأل ةالصلا رخأو هيف اومان يذلا يداولا نم لقتنا اغإ هيك يبنلاف

 . كلذ ىف ةلعلا هيي نيب دقو « يك لاق امك ناطيشلا

 ةالصلل َنّذْوي هنأ ىلع لدف « نّذأف الالب رمأ ب ىبنلا نأ ثيدحلا نم دهاشلاو

 نذؤي هنإف « اهتقو ىضم ةالص ىلصي نأ ناسنإلا دارأ اذإف « تقولا جراخ تناك ولو

 . نّذأف الالب رمأ ف يبنلا نأل ؛ اهتقو يف ةالصلل نذؤي امك

 :ةءارقلاب اهيف رهجي هنإف راهنلاب تيضق اذإ ليللا ةالص نأ ىلع لد هنأ امك

 . ةءارقلاب اهيف رسي هنإف ليللاب تيضُق اذإ راهنلا ةالص نأ امك
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 مارملا غولب حرش ناذألا باب . ةالصلا باتك

 اهب ىَلصف « ةفلدزملا یتا زب ىبنلا نأ « هر باج نع هلو -- ۷

 . "!نيتماقإو دحاو ناذأب ءاشعلاو سرغملا

 ءاشعلاو برغملا نيب ل يبنلا عمج : هَ رمع نبا نع هلو ۸
 . 10 ةالص لکل: دواد وبأ دازو . ةدحاو ةماقاب

۳( 
 : اامهنم ةدحاو يف داني ملو : هل ةياور يفو

 ( ةجح يف ةفلدزملا ىف و هلعف امل ةياكح هتاياورب ثيدحلا اذه - ۱۸۸و ۷

 ىلإ عفد- ةفرع يف وهو  اهبورغ مكحتساو سمشلا تبرغ اي و هنإف « عادولا
 . تافرع نيبو ىنم نيب يذلا رعشملا يه : ةفلدزملاو « ةفلدزملا

 ٽيرف ىلاعت لاق « مارحلا رعشملا يه وأ مارحلا رعشملا اهيفو

 هب دارملا نأ ىلع لدي اذهف /١9[ : ةرقبلا | (راَركْلاِر عْشَمْلاَد نع اور ْدأَف تفرع

 « اهيلإ نوفلدزي حاجحلا نأل ؛ ةفلدزم تيمسو « لبجلا اذه لوح اهلك ةفلدزم نأو « لبجلا

 . اهيف نوعمتجي سانلا نأل ؛ ًاعمج - ًاضيأ  ةفلدزملا ىمستو

 اي ةالصلا : هل ليقف « قيرطلا يف أضوتو ريسلا لصاو ةفرع نم يب ضافأ املف

 يف ةفلدزم ىلإ لصو نأ ىلإ ةّيريسلا لصاوو «كمامأ ةالصلا» : لاق . هللا لوسر

 « ءاشعلا تقو يف ةفلدزم ىلإ لصو نأ ىلإ برغملا رخأ ناك دقو « ءاشعلا تقو

 نم ضافأ اذإ جاحلا نأ ىلع اذه لدف « ةفلدزملا يف ًاعمج ءاشعلاو برغملا ىلصف

 ؛ قيرطلا ىف و يلصي الو « ريخأت عمج ءاشعلا عم اهيلصيو برغملا رخؤي هنإف تافرع

 لصي نأ لبق ءاشعلا تقو جورخ ىشخ اذإ الإ , ديو ىبنلا ةنس فالخ اذه نأل

 )١( ملسم )۱۲۱۸( .

 (۱۹۲۸)دواد وبأو ء (۲۹۱)و (۲۹۰) (۱۲۸۸)ملسم (؟) .

 ) )۳ةقباسلا ةياورلا سفن يه .



 55د + * ديت 5و 5 عل عمم عم هيب عفوت م جف ريدم م مرر وير و مم هيو ممر هيوم وم جه وو م يره رهو رو رم هر رو همر رم وم هنو ل ترن هيمن روم قر همم رم مر

 مث , اهدحو برغملا يلصي لهف برغملا تقو يف ةفلدزملا ىلإ لصو ول هنإف « ةعيرس

 تقو ءاج اذإ مث « اهتقو يف ًالوأ برغملا يلصي هنأ ملعأ هللاو  رهاظلا ؟هيدقت

 عمج عمج نإو « ريسلا ةلصاوم وهو « لاز عمجلا رذع نأل ؛ اهتقو يف اهيلصي ءاشعلا

 وأ ميدقت عمج عمجي نأ هل زوجي رفاسملاو « رفاسم هنأل ؛ ؛ ًاضيأ زئاج اذهف ميدقت

 لوأ هنأ يف ¥ هلعفل اهباشم نوكي اذه نإف ًاضيأو هب ققرألا بسح ريخأت عمج

 ؛زاج ميدقت عمج عمج ولف « نيتالصلا نيب عمج هنأ ةفلدزملا ىلإ لصو نيح أدب ام

 رخأ ولو ؛ ًاضيأ زئاج اذه نإف اهتقو يف ةالص لك ىّلصو نيتالصلا نيب قرف ولو

 هنكل لصألا ىلع ًازئاج ناك نإو اذه نإف «ريخأت عمج ءاشعلا عم اهّداصو برغلا

 أدب ةفلدزملل هلوصو نيح أدب ام لوأ هنإ ثيح « ةي لوسرلا ةنسل ًافلاخم نوكي

 ءاشعلا ىلإ برغملا ريخأت ىهو « ةريخألا ةروصلا هذه لعفي ال نأ ىلوألاو « ةالصلاب

 ' ف يبنلا هلعف ام فلاخي اذه نأل ؛ ةفلدزم ىف

 : قايس نم فدصملل دهاشلا لحم وه اذه (نيتماقإو دحاو ناذأب) : هلوق نكل

 ندؤي هنإف ريخأت عمج وأ ميدقت عمج نيتالصلا نيب عمجي يذلا نإف ؛ ثيدحلا اذه

 ىف درو دقو الب يبنلا ةنس اذكه « ةالص لكل ميقي هنكل « ًاعيمج امهل ًادحاو ًاناذأ

 ملو ندي مل هنأ اهضعب يفو ةالص لكل ماقأ اغنإو « ندو مل لَك هنأ تاياورلا ضعب

 نأل ؛ ثيدحلا يف ًابارطضا ربتعي اذه لهف « ةماقإ الو ناذأ ريغ نم ىلص لب « مقي

 ادل ؛ ةدحاو ةصقلا هذه نوكو « عاد دولا ةجح يف ال هلعف ام يهو « ةدحاو ةصقلا

 نيبت دقو « حيجرتلا نم ًاذإ دب الو« ضعبلا اهضعب ىلع تاياورلا هذه لمحت ال هنإف
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 مارملا غولب حرش ناذألا باب . ةالصلا باتك

Ysمو مه مهمات ام سمر سمن مررره م م مما امم ع وو  MEREMA HEHE HAHN LHR RRBممم م مم منام همم نم سمو مع هرم همام  

 نود انه اهقاس كلذلو « تاياورلا حجرأ يه رباج ةياور نأ هللا همحر فنصملل

 نم هجورخ نيح نم ذي هتجح ةفص ةياورلا هذه يف هبط رباج ىور دقو « اهريغ

 . ًابايإو ًاباهذ هرفس يف هلعف ام لكو ديب هكسانم نايب عم « اهيلإ عجر نأ ىلإ ةنيدملا

 : لئاسم ىلع ثيدحلا اذه لدن

 . ىلإ اهدعب ماني مث« ةفلدزملا يف نيتالصلا نيب عمجلا ةيعورشم : ىلوألا ةلأسملا

 ءاعدلاب رجفلا دعب هللا ركذي مث « اهتقو"لوأ يف رجفلا ىلصي مث « رجفلا علطي نأ

 . ىنم ىلإ صيفي مث « رافغتسالاو

 لصو اذإ جاحلا هب أدبي لمع لوأ نأ ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 مث « لحرلا طحي برغملا ىلص اذإ مث « هلحر طح لبق ةالصلاب أدبي نأ ةفلدزم ىلإ

 لجأ نم « قيرطلا بعت نمو « ةفرعب فوقولا دعب حيرتسيل ماني مث « ءاشعلا يلصي
 ۽ اهتقو لوأ يف اهيلصيف ؛ رجفلا علطي نأ ىلإ كلذو ٠ همامأ يتلا كسانملل ىوقتي نأ

 نأ لبق ىنم ىلإ ضيفي اي مث « ًادج رفسي نأ ىلإ « رجفلا ةالص دعب ءاعدلل غرفتي مث

 فصتنم دعب اوضيفُي نأ راذعألا باحصأو ةزجعلل صخر دم هنكل « ‹ سمشلا علطت

 مدعو ٠ مهفعض لجأ نم مهل صخر ءرشاعلا مويلا ةليل رمقلا ةبوبيغ دعب وأ ليللا
 نم اوعفدي نأ مهمكح يف نمو ةفعضلل زوجيف «راهنلاب يشملاو يمرلا مهلمحت

 يف اوقبي نأ بجاولا وأ مهقح يف حجارلاف ءايوقألا امأ « ليللا فصتنم دعب ةفلدزم

 لَو ىبنلا لعف ام لثم اولعفي نأو « ةفلدزم

 عمجي يذلا نأ , اهلجأ نم ثيدحلا فنصملا قاس يتلا يهو : ةثلاثلا ةلأسملا

 و يببنلا لعف امك « ةالص لكل ميقيو ؛ امهل دحاو ناذأ ىلع رصتقي نيتالص نيب

 . رافسألا نم هريغ يفو اذه يف



 تايد فلا ٠ دل 5 مس مارملا عولب حرش

 اموتكم 1 نبا يداني ىتح اويرشأو ولكف« ‹ ليلب ندو 5 نإ: ا هللا

 قفتم . تحبصأ « تحبصأ : هل لاقي ىتح يدان ال « ىمعأ الجر ناكو

 '!!حاردإ هرخآ یفو « هيلع

 زل ىبنلا هرمأف ء رجفلا لبق َنّذأ أ الداب نأ : 6 رمع نبا نعو ۲

 . هفعضو دواد وبآ هاور . مان دبعلا نإ الأ : يدانيف مجري نأ

 اذإ» : ل لوسر لاق ا لاق هک يردخلا ديعس يبأ نعو - 13

 الع ر «نّذؤملا لوقي ام لثم اولوقف ءادتلا متعمس

 هلم هةي واعم نع يراخخبللو ١

 ةملك ل لت دك لولا ضن يف رع نع ملسلو - 7

 رمع نبا ثيدحف « اهتاقباسك ناذألا عوضوم يف يه ثيداحألا هذه - 8

 اولكف « ليلب نذؤي الالب نإ : ةي هللا لوسر لاق : الاق امهنع هللا يضر ةشئاعو

كو ؟موتكم مأ نبا ندي ئتح اوبرشاو
 2« تحبصأ : هل لاقي ىتح نذؤی ال < : الجر نا

 ثييدح نم (11۷) يراحبلا ةياور يف عقو جارد إلاو « )1١97( ملسمو « (1۲۲) يراخبلا(١)

 . هدحو رمع نبا

 نب ىلع : :ثيدحلا ةمئأ قفا: ۲ "حتفلا» يف ففنصملا لاق ء (ه7؟) دوادوب 1١((,

 ‹ يذمرتلاو « دواد وبأو« متاحوب و يلهذلاو « يراخبلاو ‹ لينح نب دمحأو « ىنيدملا

 نب رمع ىلع هفقو باوصتلا نأو « هعفر ىف احنا ًادامح نأ ىلع ينطق رادلإو « مرثألاو

 . هتذؤم عم كلذ هل عقو ىذلا وه هنأو ؛ ناطخلا

. (TAY) ملسمو » )11١( (5)ىراخبلا 

 .(51) ىيراخبلا(:)

 . (؟86) ملسم (ه (
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 _ مارملا غولب حرش ناذألا باب . ةالصلا باتك

 هللا لوسر اي : لاق هنأ اظ صاعلا يبأ نب نامثع نعو 5
 ًانذؤم ذيختاو « مهفعضأب دتقاو « مهمامإ تنأ» : لاقف « يموق مامإ ينلعجا

 هححصو ؛ يذمرتلا هتسحو « ةسمخلا هجرخأ «ًارجأ هناذأ ىلع حاب ال

 . احلا
 اذإ» : لب لا لاق : لاق ها ثريوحلا نب كلام نعو -

 )لا هجرخأ« ثيدحلا« ... مكدحأ مكل نذؤيلف ةالصلا ترضح

 يناشلاو حابر نسب لالب امهدحأ نانذؤم م يبدلل ناك هنأ هيف ثيدحلا اذه (تحبصأ

 لوق امأو ءامهنع ىلاعت هللا يضر نيرجاهلا نم اناك امهالكو  مرتكم مأ نبي

 ادإو ء رجفلا تقو .لوخد لبق ندؤي ناك هنأ : ينعي (ليلب ندؤي الالب نإ) : ب ىبنلا

 : ىلاعت هلوقل ؛ مايصلا ديري نم ىلع برشلاو 7 مرحب , ال هناذأ نإف كلذك ناك

 نذّؤوي ىتح [۱۸۷ : ةرقبلا ] رجلان مدرس الا طبل أَنِ سبل طبعا و انبن وح اود رشا اوکو

 عنتمي ذئنيحو « رجفلا عولط دنع ناذألاب دقي هنإف « موتكم مأ نبا وهو يناثلا نذؤملا

 ىلإ برشلاو لكألا ةياغ نأل ؛ برشلاو لكألا يف رارمتسالا نع مايصلا ديري نم

 ‹ ىمعأ الجر ناك هنأل ؛ ؛ رجفلا عولط ىلع ةمالع موتكم مأ نبا ناذأو ؛ رجفلا عولط

 اربح رجفلا عولطي ربخي هنأ ىنعم . تحبصأ تحبصأ : هل لاقي ىتح نذؤي ال

 نيب سيل : ينعي (اذه دعصيو « اذه لزني نأ الإ امهنيب سيل) : ةياور ىفو . انيقي

 : يق لاق اذه عمو « موتكم مأ نبا دعصيو « لالب لزني نأ الإ « ليوط.تقو نيناذألا

 لكألا عني ال هنإف « ًاليلق رجفلا لبق يذلا تقولا ناك ولو : ينعي (اوبرشاو اولك)

 . مايصلا ديري نمل ةبسنلاب برشلاو

 ' دمحأو« (715) هجام نياو « ۲۴/۲ يئاسنلاو « (۲۰۹) يذمرتلاو « (071) دوادوسأ(١)

 . ۲۰۱و ۱۹۹/۱ مكاحلاو ء(15510)

 يئاسنلاو « (؟0١) يذمرتلاو « (584) دواد وبأو « (۲۹۲) (51/4) ملسمو « (178) يراخبلا(؟)

 )١16694(. دمحأو « (919/9) هحام ٠ نباو « ۲

 ب



 ناذألا باب . ةالصلا باتك

 : لئاسم هنم دافتسي ثيدحلا !ذهف

 نأل ؛ دحاو دجسم يف نينذؤم ذاختا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يف : ىلوألا ةلأسملا
 . ديو يبنلا دجسم يف نانذؤي اناك موتكم مأ نباو الالب

 ءرجفلا عولط لبق رجفلل ناذألا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ةيناثلا ةلأسملا

 ءتقولا لوخدب مالعإ ناذألا نأل ؛ تقولا لوخد دنع نوكي امنإ ناذألا نأ قبس دقو

 « تقولا لوحخد دنع الإ نَّذوي الف تاولصلا نم هريغ امأ « رجفلاب صاخ اذه نكل

 ىلإ نوجاتحيف « نيمئان نونوكي سانلا نأ رجفلا لبق ناذألا زاوج ىف ةمكحلاو

 نكمتي مل« رجفلا عولط دنع يذلا ناذألا ىلع رصتقا ولف « ةالصلل ؤيهتلل هيبنتلا

 هذه ىلع.لدي ام ثيدحلا ىف ءاج دقو « ةالصلا كاردإ نم مهنم ريثكلا وأ مهضعب

 «مکمئاق عجريو « مكمئان ظقويل» : لوألا ناذألا نع لاق هو هنأ وهو « ةمكحلا

 ءرجفلا ةالصل ًأيهتي ىتح مئانلا ظقوي )١١95([ ملسمو ‹ )1۲١( يراخبلا هجرخأ |

 . دجهتيو ىلصي يذلا مئاقلا عجريو

 ام نأ ىلع لدف ؛ اذه دعصيو اذه لزني نأ الإ امهنيب ام هنأ ةياورلا نم انفرع

 فصتنم دعب رجفلل ناذألا زوجي : اولاق ةلباتحلا نأ الإ ءريسي تقو نيناذألا نيب

 ةدئافلا تمدع رجفلا لبق ًاريثك مدقت اذإ هنأل ؛ رهاظب سيل لوقلا اذه نكلو « ليللا

 ] . رجفلا ةالصل هيبنتلا وهو « هنم

 ىف سانلا رثك ان بظنامثع دهع يف هنإف « ةعمحلا ةالصل لوألا ناذألا هلثمو

 لجأ نم ةعمجلا ةالص لوخد لبق ًامدقتم ًاناذأ لعجي نأ ىأر « هتفالخ ىف ةنيدلا

 أورمتسي الو « ةعمجلا ةالصل أوؤيهتيف « ةعمجلا ةالص تقو برقل سالا هبنتي نأ

 وهو « رجفلا ةالصل لوألا ناذألا ىلع ًاسايق اذه ناكف « مهلاغشأو مهئارشو مهعيب ىف

 ةنسو ىتتسب مكيلع» : ديب يبنلا لاق دقو « هيد نامثع دشارلا ةفيلخلا لمع نم
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 ناذألا باب . ةالصلا باتك
 س

 ددو 1د بو يفد و وچ وچو < يه عو يدع عج چد چ ير 2چ + ې چ چد چ چ جوج چ هر د هر ساد ه يي < عمم و و چوو + وعد چ مج جرو و + رعي هاي عج جاو هيي م يه م هي و چ و وو

 لوألا ناذألا نأ معز نم ىلع در اذه يفو . «يدعب نم نيّيدهملا نيدشارلا ءافلخلا
 نم وه اغنإو ء ةعدبلا نم سيل نيدشارلا ءافلخلا لمع نإف « ةعدب ةعمجلا موي يف

 هيلع هركني مل كلذ لعف اً هنإ مث « نيدشارلا ءافلخلا ثلاث وه هت نامثعف « ةنسلا
 ظ . مهرفاوت عم ةباحصلا نم دحأ

 اذهو «رجفلا عولط ىلإ برشلاو لكألا زاوج رارمتسا ىلع ليلد ثيدحلا ىف : اغلا

 . (رِخفلاَن مد وسلا طبل نم شيال أ طبل كلبي يح وبرشاوأوُطو ]و ٠ ىلاعت لوق نم ذوخأم

 يفو مايصلا يف نذؤملا ناذأ ىلع دامتعالا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يف : ًاعبار

 نكلو «موتكم مأ نبا نذؤي ىتح اوبرشاو اولك» : لاق ديب يبنلا نأل ؛ رجفلا ةالص

 ًاديقتم نذؤملا اذه نوكي نأ طرشبو « هسفنب رجفلا ةيؤر نم نكمتي ال نمل اذه

 . رجفلا عولط لبق نذوب ال ثيحب « تيقوتلاب
 نّذَأ الالب نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو) : هدعب يذلا ثيدحلا - ١

 فيعض ثيدحلا اذه (مان دبعلا نإ الأ : لوقيو عجري نأ يم يبنلا هرمأف ءرجفلا لبق

 زاوج هيف هلبق يذلا نإ ثيح« هلبق يذلا ثيدحلا عم ضراعتي وهو « فلؤملا لاق امك
 لسبق نّذأ ل الالب نأل ؛ رجفلا لبق ناذألا زوجي ال هنأ ىلع لدي اذهو « رجفلا لبق ناذألا
 مان دق ها الالب ىنعب  دبعلا نإ الأ : لوقيف كلذ ىلع هّبنُي نأ لك ىبنلا هرمأ رجفلا
 هنأ ىلع اذه لدف « أطخلا اذه نيبي نأ دم هرمأف ءرجفلا عولط نع لفغو سعن دق : ىنعي

 . رجفلا لبق ناذألا زوجي ال

 ؟قباسلا ثيدحلا نيبو هنيب عمجللا فيكف : لئاس لأسي دقو

 . ال هنإف اذل ؛ فيعض ثيدح !ذهو« مهيحوص ثايدح قباسلا ثيدحلا : لوقن

 ًاضيأو « رجفلا عولط لبق ناذألا زاوج وهو « قباسلا ثيدحلا ىلع لمعلا نوكيو هضراعُي
 ناذألا زاج كلذ دعب مث « رمألا لوأ يف ناك ام ىلع لومحم هنإف ثيدحلا اذه حص ول

 . حصي مل هنكل  خسنلا ىلع لومحم اذه نوكيف « رجفلا لبق
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 ناذألا باب. ةالصلا باتك ٠ 5 ظ ظ مارملا غولب حرش

ARREARSممر مو م مروع هع و هس وكام سه ممم و مهامهم  

 ‹ ةشئاعو رمع نبا ثيدح وهو « قباسلا ثيدحلا ىلع لمعلا نإف لاح لك ىلعف

 ظ . رجفلا عولط لبق ناذألا زاوج وهو

 اذإ : ة5 هللا لوسر لاق : لاق اط يردخلا ديعس يبأ نعو) - ١
 نع هللا همحر يراخبللو . هيلع قفتم . نذؤملا لوقي ام لثم اولوقف  ءادنلا متعمس

 : (لشم) : هلوقو . لوقي ام لشم لوقي نأ نذؤملا عماسل عرشي هنأ : ينعي (هلثم ةيواعم

 . نذؤملا لوقي ام لثم ًالوق اولوق : يأ « فوذحم لوعفمل ةفص هنأ ىلع سوصنم

 هتبرض : لشم هتفص هنع بونتو « قلطملا لوعفملا فذح « نييوحنلا دنع زئاجو

 . ًاثالثو نيترم هتبرص : لثم هددع بونيو « ًاديدش ًابرض : يأ ادیدش

 . لوقي يذلا لثم : يأ « يذلا ىنعمب لوصوم مسا (ام)و

 هللا : لوقي عماسلا نإف « ربكأ هللا : لاق اذإف (ةملك ةملك) : رمع ثيدح يفو - ۴

 : لاق اذإو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لوقي عماسلا نإف «هللاالإهلإ ال نأ دهشأ : لاق اذإو « ربكأ

 : لاق اذإو « هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ : لوقي عماسلا نإف « هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ

 ةيلثملاف  هللاي الإ ةوق الو لوح ال : لوقي عماسلا نإف « حالفلا ىلع يحو ةالصلا ىلع يح

 ةياور ينعي ىرحخألا ةسياورلا ىف ةديقم (نذؤملا لوقي ام لثم) : هلوق يف ىلوألا ةيوارلا يف

 . هللاب الإ ةوق الو لوح ال : نيتاعيجلا دنع لوقي عماسلا نأ اهيف يتلا رمع

 اع ةغللا ءاملع دنع يهو « حالفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ىح : لوق يه : 2! ءيحلاو

 ال : لاق اذإ « لقوح : لاقيو « ةالصلا ىلع ىح : لاق اذإ « لعيح : لاقيف « تحنلا هنومسي

 ةلدمح : لاقيو « ميحرلا نمحرلا هللا مسب : لاق اذإ « لمسب : لاقيو « هللاب الإ ةوق الو لوح

 . اهل اراصتخا ةدح-او ةملك ةلمحلا نم تجني نأ : تحنلا ىنعمو . هلل دمحلا : لاق اذإ

 ريخلاو « سنجلل ةيفانلا ال مسا امهنأل ؛ حتفلا ىلع ناينبم (ةوق الو لوح الو)

 نإ تاوخأ نسم ال نأل ؛ هللاب الإ ققحتم وأ نئاك وأ دوجوم لوح ال هريدقت فوذحم
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 مارملا غولب حرش ناذألا باب . ةالصلا باتك

 ممم هعع ماعم سو ننام 4م هامان شارو مظل هلام هرم ته مورو HRS aan همام اهي هدوم هام سماع ع م واما مم عام م او موو همن مامام عامي دقاق معي د د مام دامو ماسه

 اهربخو « بصن لحم يف حتفلا ىلع اهعم ينبم اهمساو « ربخلا عفرتو مسالا بصنت
 . هب ملعلل فذحي ًاماع ًانوك ناك اذإ هنأل ؛ فوذحم

 اذإ الإ زجاع ناسنإلا نأو « ةوقلاو لوحلا نم ٌوربتلا : هللاب الإ ةوق الو لوح ال ىنعمو

 دض : ةوقلاو « ةكرحلاو لوحتلا وهو : لوحلا ضيوفت هيفف « ىلاعتو هناحبس هللا هردقأ
 كلذ ىلع ىب ةوق الو يناكم نم لوحتأ وأ كرحتأ نأ ردقأ ال انأ : لوقت تنأف « فعضلا

 . دبعلل ىلاعتو هناحبس هللا دادمإ الول ةوقلاو لوح ا نم ؤربتلا هيفف « هللا اي كب الإ
 ةوق الو لوح ال : لوقو « حالفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ىح : لوق نيب ةبسانملا امو

 : يأ « ةالصلا ىلع ىح : لوقي روضحلا ىلإ كوعدي نذؤملا ناك امل : اولاق دقف « هللاب الإ

 الإ ةوق الو لوح ال : لوقت كنإف « لاقتناو يشمو ةكرح ىلإ جاتحي اذهو « لبقأو لاعت

 نم ًاربتت كلذب تنأف « ىلاعتو هناحبس هللا ةناعإب الإ كلذ ىلع ردقأ ال : يأ « هللاب

 ال نأب ثيدحلا ىف درو دقو . كرحتت نأ عطتست ملو كدعقأل هللا ءاش ولف « ةوقلاو لوح ا

 . .. ةنجلا زونك نم زنك هللاب الإ ةوق الو لوح
 دم هلوق وهو ثيدحلا رهاظب انذخأ ول ؟ةبجاو نذؤملا ةباجإ له : انه لاؤسلاو

 ىلع لدي هنأ رمألا يف لصألا نأل ؛ بوجولا ىلع لدي هنإف (لوقي ام لثم اولوق)
 ملعلا لهأ روهمج نكلو « اهب رمأ س يبنلا نأل ؛ ةبجاو نذؤملا ةباجإ نوكتف ؛ بوجولا

 ةناعإو « ۲۷۳١/١ قئارلا رحبلاو « 455/١ فاصنإلا | بابحتسالا باب نم هنأ ىلع

 هنأل : اولاق ؟نابحتسالل هنأ ىلع ليلدلا امو « بوجولل وه سيلو « 1951/١ نيبلاطلا

 تقدص : لاق هنإف « ربكأ هللا ربكأ هللا : لاق امل هنإف ًاتذؤم عمس امل ذيب لوسرلا نأ درو
 هيو لوسرلاف «رانلا نم تجرح : لاق « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاق الو ء اذه وحن وأ

 ةباجإلا نأ ىلع لدف « هريغ مالسكب ىتأ امإإو « لوقي ام لثمب هبجي مل ثيدحلا اذه ىف

 . بابحتسالا ىلإ بوجولا نم رمألل افراص ثيدحلا اذه نوكيف « ةبجاو ريغ
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 هديا دم دم 9 هم د دانت عاج بد دن عمان ل عع هلع عدم هيج عدم عل عم هي وسم يا يم مع ومع هيجي هد عوج LEHENGE هومر جفت مزورة م مو مارال

 ماصإ ينلعجا : يب يبلا لاق هنأ هيف صاعلا يبأ نب نامتع ثيدح امأو - 4

 ىلع ذخأي ال ًانذؤم ذحتاو  مهفعضأب دتقاو « مهمامإ تنأ) : كي يبنلا لاقف « موق

 لهأ نم « يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثع وه : صاعلا ىبأ نب نامثعف . (ارجأ هناذأ

 مهل برضف « ةرجهلا نم ةعساتلا ةنسلا يف فيقث دفو عم ذيب ىبنلا ىلع دفو « فئاطلا

 مهعم ناكو « ةنسلاو نآرقلا اوملعتي نأ لجأ نم ؛ دجسملا بناج يف ةميخ ديب يبنلا

 نآرقلا نم ريثكلا هنم ملعت ىتح اب ىبنلا مزالف ؛ باش ناكو « صاعلا يبأ نب نامثع

 نم فارصنالا اودارأ املف « ريخلا يف ةبغرو ةيلهأ هناك هسفن يف ىأرو ٠ ةنسلا نمو

 اف يبنلاف « ةالصلا يف ينعي (يموق مامإ ينلعجا) : 2 يبنلل لاق « 45 يبنلا دنع

 ترمتساو « فئاطلا لهأ ىلع ًاريمأ هلعجو « هموق مامإ هلعجف « كلذل ةيلهألا هيف ىأر

 ءركب يبأ ةفالخ يف ترمتساو ؛ هللا لوسر يفوت نأ ىلإ فئاطل لهأ ىلع هترامإ

 ريشك دترا امو « لحاسلاو نامع ىلع ًاريمأ هلعج هييفطر مع نإ مث ء رمع ةفالحخ لوأ ىفو

 ىلع تابثلا ىلع مهّتحو « فئاطلا لهأ يف بطح هُو ىبنلا ةافو دعب سانلا نم

 فئاطلا لهأ هللا تجف . دتر نم لوأو  ملسأ نم رخآ اونوكت ال: لاقو « مالسإلا

 . دترا نم عم اودتري ملف« هببسب

 ديري ىتلا ةينيدلا ةمامإلاو ةيالولا لجرلا لأسي نأ زاوج ىلع لدي ثيدحلا اذهف

 باوشلا هلم داري ىشيد بصنم ةمامإلا نأل ؛ ىلاعتو هناحبس هللا نم ناوثلا اهنم

 ةرامإلاك ًايويند ًابصنم بصنلا ناك اذإ امأ « ريخ ا يف ةبغر هبلطب سأب الف « رجألاو
 اهلأس نم نأو « ةرامإلا لاؤس نع ىهنلا ءاج هنأل ؛ اهلأسي ال لجرلا نإف « ةفيظولاو

 ال ايندلا عمط اهنم دصقي يتلا بصادم اف « اهيلع َنيعُأ اهلأسي مل نمو « اهيلإ لك
 دق هنأو « موقي ال وأ اهيف ةنامألاب موقي له يردي ال هنأل ؛ اهبلطي نأ ناسنإلل بحتسي

 عيطتسي ال دقو « تانامأ فئاظولا نأل ؛ هريصقت يف مثأيف « ناعُي الو هسفن ىلإ لكؤُي

 « اهيف نواهتيف « لسكلا نم ءيش هلخدي وأ « اهب مايقلا نع فعضي وأ « اهب مايقلا

۷۹ 



 مارا عولب جرش ا 0000 ا ناذألا تاب ةالصلا باتك
 معاج عم رج جه عار سه دع ع سس هج يك عساه هل جاع ساه ع ساه ع دهام و ساس هاه يس ساس هع هاج ساعه ساو يس يع هاه و ع عاش هع ناس ع ساس داع ع ساس وري ساراس يه ماع ساس ار سا سه سه ياعسل عايل جوع هحسو عاق جرام اهاع ب ساعماو

 « ةيفاعلا هللا لأسي نأ هل يبني ناسنإلاف « ةنامألا ءادأ يف ةنايخ هذه نوكتو « مثأيف

 هللا نإف ةلأسم ريغ نم ةرامإلا وأ ةيفيظولا رومألا نم هريغب وأ ءاضقلاب ىلتبا اذإ هنكلو

 ‹ فئاظولا نم اهريغو ةرامإلا بلط نيبو ةمامإلا بلط نيب عمججلا وه اذهف « , اهيلع هنيعي

 ماهملا يلوت بلطي نأ سأب الف ةءافكلا هسفن يف سنأي نم نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهف

 لاق 22 ف سوي نأ اذه ىلع لدي امو« ۽ اهباوث يف ةبغر اهب موقي نأ لجأ نم ةينيدلا

 ' لاومأ نأ ىأر ال هنإف هه: فسويإ يلع ظبِفَح إضراب ٍنياْرْحلعْْلَمَجَأ : كلملل

 ؛ اهيف حلصي نأ لجأ نم اهايإ هيلوي نأ كلملا نم بلط « باهذلاو فعضلل ةليآ ةيعرل

 هسفن نم سنأي ال يذلا امأ (ٌمِيِلَع ٌظِبِفَح نإ 8 : لاقف « ةيلهألا هسفن نم سنأي هنأل
 . اهبلطي نأ هلزوجي ال اذهف ةيلهألا

 يم یش هي موشي نس ا سادت ىلا کر اولاق

 ًاذاقنإ هبلطل مدقتي نأ هيلع بجي : اولاق ؛ هل ًالهأ سيل نم هالوتي نأو « ءاضقلا بصنم

 . عيضي هكرتيو تكسي نأ هل زوجي الو « عايضلا نم هل

 تاهيجوتلا هاطعأ مث ؛ ةالصلا ىف : ينعي (مهمامإ تنأ : ذي يبنلا هل لاقف)

 الف « نيمومأملا نم ءافعضلا ةلاح- يعارت نأ كيلع : ىنعمب (مهفعضأب دتقاو) : لاقف

 لاح ىلإ رظنت الو  مهلاح بسانت ةالص مهب لص لب ؛ مهيلع قشت ةلاطإ ةالصلا لطت

 ءافعضلا نأل ؛ مهقياضي اسبح مهسبحت ال كنإف ةماقإلل روضحلا ىف كلذكو « ءايوقألا

 يف كلذكو « ةعمجلا يفو . سمخلا تاولصلا يف ماع اذهو «راظتنالا لوط نولمحتي ال
 ءاكب عمس اذإف « ةالصلا ليطي نأ ديريو يلصي هيك يبدلا ناك دقو ء ًاضيأ ةعمجلا ةبطخ

 8 001 . هللا . ع 8 لا
 . ةماللا ىلع ةقشملا ديري ال هنإف؛ كو هحنس هذهف « همان هج ر ةالصلا فقع ىبصلا

 دهعتي يذلا نذؤملا 0 زوج و هيف اذه 34 ءانذؤم لاعجأ : ي ا ةيغتاو] |



 ناذألا باب . ةالصلا باتك مارا غولب حرش

 ناذألاب دهعي لب « كلذ ىف نولكاوتيو « تقولا ىلع ًارخأتم ًاناذأ نونذؤي مهنأ وأ « ناذأ

 . هنأشب نواهتي ال مهم بصنم هنأل ؛ بولطملا هجولا ىلع هب موقي ةقث ىلإ

 دصقي اغإو « ًايويند ًاعمط هناذأ ءارو نم دصقي ال : يأ (ًارجأ هناذأ ىلع ٌذخَتي الإ

 اهيلع 5-5 ال تادابعلاو « ةدابعو ةعاطو ةبرق ناذألا نأل ؛ ىلاعتو هناحبس هللا نم اولا

 فئاظولا ةيقب كلذكو « ايندلا بلطل ةفرحلا باب نم ذختت نأ زوجي الو « ةيويند روجأ
 ال اذهو « باوثلاو رجألل ءاغتبا اهب ماقي اغإو ء ايندلا بلطو فرحلا باب نم ٌدخَتت ال ةينيدلا

 ام ذخأيف؛ ةماعلا حلاصملل لاملا تيب نأل ؛ لالا تيب نم ىطعي ام نذؤملا ذخأي نأ عنم

 . ةرجألا باب نم اذه سيلو  ناذألل غرفتلا ىلع هب نيعتسيل ؛ لالا تيب نم ىطعب

 : لئاسم ىلع لدي ثيدحلا !ذهف

 كلذ نم دصقلا ناك اذإ ةينيدلا لامعألا ىّلوت بلط زاوج هيف : ىلوألا ةلأسملا

 . اهل ةيلهأ اهبلط يذلا يف ناكو « ىلاعتو هناحبس هللا نم باوثلاو رج ألا بلط

 نم ؛ دجاسملا يف نينذؤملا لعج بوجو ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ةيناثلا ةلأسملا

 . ةعامجلا ةالصل سانلا روضحو « تقولا لوخدب مالعإلا .لجأ

 َناكنَم ) : ىلاعت لاق « ةرخآلا لمعب ايندلا بلط دصق ميرحت هيف : ةثلاثلا ةلاسملا

 خيشلا لاق دقو « :٥| دوه] € وسخ بال اهبف مهو ايف مهام ميوان یزوایندلا ةريحلا دنر

 ناسنإلا بلط « كرشلا نم باب : ديحوتلا هباتك ىف هللا همحر باهولا دبع نب دمحم

 نأل ؛ كرشلا نم اذهف ايندلا بلط ةدابعلا لمعب هدصق ناك اذإ : ىنعي « ايندلا هلمعب

 راص هللا هجو ريغ دصق هل ناك اذإف « لجو زع هللا هجول صالخإلا لمعلا نم دوصقملا

 . هللا نم جري يذلا ربكألا ةلرشلا نم رم سيلو رغصألا كرشلا نم ينعي « كرشلا نم هلمع

 يف مهيلع ( قشي الف « نيمومألا نم فعضألا يعاري مامإلا نأ هيف : ةعبارلا ةلأسملا

 نإف؛ ففخيلف سانلا مأ مكيأ» : دم لاق دقو « ةماقإلل راظتنالا يف وأ « ةالصلا ليوطت

A! 



 مارملاغولب حرش 00000 ظ ناذألا باب . ةالصلا باتك

 ممن سم ممم مام هاهو موو HERE ساو رار هسه همي ورواه هس ساه وه م هوما سه ور سام س هاو سه سهو هس ع ساروا أس سهام سهام هن من واو م معاهم ع و مارب سه عام ماع mG همام ورام ام مق اودع و و ها راف سم عع اس ماس

 امك وأ (1Y) ملسمو (4 ١ ) يراحبلا هجرخأ ]| «ةحاملا ادو فيعضلاو ريبكلا مهيف

 ( يفلت

 «اوملعت املف ؛ ا هلل وسر ىلع هم دقو مم 500 , كلامو « اما

 ببسب مهيلهأ ىلإ باهذلا ىلإ ةجاحب مهنأو ؛ نيدلا يف اوهقفت دق مهنأ يبنلا ىأرو

 ةالصلا ترضح اذإ) : مهل لاقو مهاصوأ هنكل , فارصنالاب كَم مهل نذأ « ةبيغلا لوط

 هيف« قبس ام سنج نم ثيدحلا اذهف (مكربكأ مكمؤيلو « مكدحأ مكل نذؤيلف

 ال هنأو؛ تقولا لوخد دنع هر موقي نم ىلإ ناذألاب دهعب هنأو ؛ ةالصلل ناذآلا ةيعورشم

 نأ نذؤلا يف طرتشي الف ( (مكدحأ مكل نذؤيلف) : زم هلوقل ؛ طورش نذؤملا يف طرتشي

 ثيدح ىف مدقت امك - دحاو طرش هيف طرتش اغ :ًاغلاب الو « اهيقف الو« ًائراق نوكي

 . ًارجأ هناذأ ىلع ذخأي ال هنأب  صاعلا ىب أ نب نامثع

 نإف « هللا باتكل مهؤرقأ موقلا م مويا : لَم لاق ء طورش اهيف طرتشيف ةمامالا امأو

 ع ةرجه مهمدقأف« ءاوس ةنسسلا يف اوناك نإف« ع. ةئسلاب مهملعأف « ءاوس ةءارقلا يف و اوناك

 باب يف فنصملا هد رويس ثيبلحلا أذهو ٠ (ًاملس مهمدقأف ؛ ءاوس ة ةرجهلا ىف و اوناك ناف

 . كانه هيلع مالكلا رظناف « ةعامجلا ةالص

 م



 تنذأ ادإ» : لالبل لاق يك هللا لوسر نأ 6 رباج نعو- 7

 غرفي امردق كنتماقإو كناذأ نيب لعجاو «ردحاف تمقأ أدإو 3 لسرتف

 . "!هفعضو يذمرتلا هاور . ثيدحلا «هلكأ نم لكآلا

 : لالبل لاق هك يبنلا نإ ثيح « نذؤملل تاهيجوت هيف ثيدحلا اذه - 5

 غرفي ام ردق كتماقإو كناذأ نيب لعجاو « ردحاف تمقأ اذإو « لسرتف تنذأ اذإ)

 فلؤملا هدروأ بادآلا يف هنوكل نكل « فيعض ثيدحلا اذه نكلو (هلكأ نم لكآلا

 . هب ساتكتسالل

 ناذألا ظافلأ يقلي نأب « لهمتلا :هانعم : لسرتلا (لسرتف تنذأ اذإ) : هلوق
 ( . نيبئاغلا ةوعدل هنأل ؛ توص عفرو لهمتب

 اهنأل ؛ اهظافلأ عباتيو اهيف عرسي ةماقإلاف ؛ عرسأ : يأ (ردحاف تمقأ اذإو)

 نيب قرفلا وه اذه . لّسرت ىلإ نوجاتحي ال نورضاحلاو « طقف نيرضاحلا ةوعدل

 . ةماقإلاو ناذألا

 عباتي ال هنأ هيف اذه (هلكأ نم لكآلا غرفي ام ردق كتماقإو كناذأ نيب لعجاو)

 هبسحبب لك٠ « نيلصملا روضحخل فاك تقوب امهنيب لصفي امنإو . ةماقإلاو ناذألا نيب

 ندؤملا ناو هماعط لكأي ناك ًاناسنإ نأ ولف« هلكأ نم لكالاو عرفي ام ردقب وهو

 ىف ناسنإلاف < هتجاح يضقي وأ هماعط يهني ىتح هلهمي نأ نذؤملا ىلع يغبنيف

 كلذ ريغو .... سيلي نأ لجأ نم وأ « أضوتي نأ لجأ نم ةلهل ةجاحب لاحلا كلت

 . كورتم وهو « يراوسألا ميعن نب معنملا دبع هداتسإ يفو « )١156( يذمرتلا(١)

AY 



 مارما عولب جرش ناذألا باب . ةالصلا باك

 الد : كهللا ا لوسر لاق: لاق ڪر یره يبأ نع يذمرتللو ۷

 . هفعضو «ئّضوتم الإ نذوب

 نمو» : ةودللا لوسر لاق : لاق 4ظ ثراحلا ١ نب دايز نع هلو 4

 . "اًاضيأ هفعض ؛ميقي وهف نذأ

  ناذألا ينعي - هتيأر انأ : لاق ديز نب هللا دبع نع « دواد يب الو - 4۹

 . 2 ! فعض ههو (تنأ ا : لاق 4 هديرأ تنك انأو

 ٠ نذؤملا» : هللا لوسر لاق : لاق «ظةريره يبأ نعو أملك 
 ا أ هفعضو يدع نبا هأور (ةماق لاب كلمأ مامإلاو 34 ناذألاب

(o) 
 هلوق نم هذ ىلع نع هوحن ىقهيبلل و١۹

 نيب ءاعدلا دري الد: د هللا لوسر لاق : لاق وت سنا نعو - ¥

 . "ةيزخ نبا هححصو « ىئاسنلا هاور «ةماقإلاو ناذألا

 ضعب اهيف ّنأل ؛ ناذألا باب رخآ ىف هللا همحر فنصملا اهقاس ثيداحألا هذه

 اذه ىف اهب سنأتسي نکل« فعض اهيف ناك نإو « بحتسي امو ناذألا نادا

 اهيف ناك نإو « هيف ةدراولا ثيداخألا ةياورب هيف حماستي لئاضفلا باب نأل ؛ عوضوملا

 ىف هللا مهمحر ءاملعلا ةقيرط هذهو « ماكحأ اهيلع ىنبي ال هنإ ذإ ءفعض

 لامعألا لئاضف ناب يف هيف نوحما ستي اف ‹ فيعضلا ثيدحلاب لالدتسالا

 هأور كقف « اطقنا هيف : J . یش هو فلا يسب نب ةراعم هيف: اناث . نعنع

 . هنم عمسي مل وهو « ةريره يبأ نع يرهزلا
 . فيعض وهو « ىقيرفإلا معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع هدانسإ يقو ٠ (54١)يذمرتلا ؟

 5 )6١1(. دواد وب

0 
 )ج(
 . ظفحلا ءئيس وهو « يعخنلا هللا دبع نب كيرش هدانسإ يفو « ۱۳۲۷/١ لامكلا» يف يدع نبا(٤)
 . 19/7 ىقهيبلا (5)

 . حيحص ثيدح وهو « (۹۸۹۷ ۔ ۹۸٩٥ )٤یربکلا» يف يئاسنلا( 1 (7)
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 ا تدع 000 مارملا غولب حرش

 ادمحم تأ ‹ ةمئاقلا ةالصلأو ةماعلا ا ةرعدلا هذه ( بر رل ءادنلا

 يتعافش هل تلح هتدعو يذلا ادومحم ًاماقم هثعبأو ؛ ةليضفلاو ةليسولا

 ٠ 0 !ةعيرألا هاور «ةمايقلا موي

 ثيداحألا امأ « هيوقت دهاوش هل وأ فعضلا ديدش سيل ثيدحلا ناك اذإ ًاصوصخ

 ال هذهف « ةيساسألا ماكحألا نم كلذ هبشأ امو بجاولاو مارحلاو لالحلا ةيضق ىف

 . ةحيحص ثيداحأب الإ اهل لدتسي
 نذؤملل بحتسي هنأ ةريره ىبأ ثيدح يف امك  اهيف ثيداحألا هذهف - ۷

 نأل ؛ نايحتسالا باب نم اذهو « (عيضوتم الإ نذؤي ال) ةراهط ىلع نوكي نأ

 لفت وهف ر ةراهط ىلع وهو هيدؤي هنوكو « ىلاعتو هناحبس هلل ركذو ةدابع ناذألا

 ناذألل طرتشي ال هنإ ذإ حيحص هناذأف ةراهط ريغ ىلعوهو نّذُأ ولو « لمكأو

 . طقف سابحتسالا باب نم اذه امنإو « ةراهطلا

 - ثراحلا نب دايز ثيدح يف امك  ىلوألاو بحتسملا نإف « ةماقإلا امأ - ۸

 سیلو بابحتسالا باب نم م اذهو « رخآ ميقيو دحاو نذؤي الو « ميقي وهف نّذأ نم نأ

 فلاخم هنكلءزئاج اذهف « هريغ ماقأو صخخش ندا ولف: بجاولا ناب نم

 . لمكألاو بحتسملل

 هيف اذه نإف (هديرأ تنك انأو « هتيأر انأ) : یھ دیز نب هللا دبع لوقو - ۹

 « هب هربخأف دم يبنلا ىتأو « ناذألا مانملا يف ىأر ديز نب هللا دبع نأ قبس امك

 نكلو « قبس امك نيحلا كلذ نم ناذألا عرش دقو «قح ايؤرل اهنإ» : م يبنلا لاقف

 ًاتوص ىدنأ الالب نأل ؛ ديز نب هللا دبعل هطعب ملو لالبل ناذألا ىطعأ 3 م لوسرلا

 : تلق . (YY) هام ناو <« V/Y ىئاسنلاو « )۲۱۱( يدمرتلاو < (ه19) دواد وأ )۱(

 .(3514) يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو



 مارملا غولب حرش ناذألا باب . ةالصلا باتك

 يروهج توص اذو « نسح توص اذ نوكي نأ يغبني نذؤملاف  ديز نب هللا دبع نم
 عفرألا ناذألل راتحخي هنأ ىلع لدف « سانلا عامسإو غالبإلا يف أ اذه نوكي نأ لجأ نم
 ىأر يذلا وه هنوك عم  ديز نبا هللا دبع نع لدع يب يبنلا نوكف « ءادأ نسحألاو ًاتوص

 نسحألا ناذألل راتخي هنأ ىلع لدي اذهف « توصلا ةوادن ةزيم لجأ نم لالب ىلإ ناذألا

 اذ نوكي نأ لمكألاو لضفألا نكلو ٠ كلذ أزجأ توصلا یدن سيل نم ندا ولو « اتوص

 . يروهج توصو ؛ يدن توص

 مامإلاو « ناذألاب كلمأ نذؤملا) هيف يذلا ثيدحلاب قّلعتي امو - ١٠۲و ٠
 نذؤملاف ‹ هتيلوؤسم نذؤملاو مامإلا نم لكل ددحي ثيدحلا اذهف (ةماقإلاب كلمأ

 لوخخد نع لوؤسملا وهو « هيف هعزاني وأ هيلع لخدي دحأ الو « ناذألا نع لوؤسم

 هجرخأ « حيحص ثيدح ] «نمتؤم نذؤملا» : يء لوقي اذهلو « تقولا ةبقارمو تقولا
 نقوم [(581) هجام نباو )5١7( يذمرتلاو (ه1١/) دواد وبأو ء(ا/59١) دمحأ

 مدقتي الو هتقو يف هيدؤي نأ نذؤملا ىلع بجي اذل « ةيلوؤسم ناذألاف « تقولا ىلع

 . ًاراهنو ًاليل « ًءاتشو ًافيص ًامئاد تقولا بقاري نأ هيلعو « هنع رخأتي الو « هيلع

 نأل ؛ مامإلا نذإ نودب ميقي نأ نذؤملل زوجي ال : يأ (ةماقإلاب كلمأ مامإلاو)

 الو« سانلا ىلع قشيو رخأتي ال نأ مامإلا ىلعف « مامإلا وه ةماقإلا نع لوؤسملا
 ةماقإلا ظحاليو « نيمومأملا لاوحأ يعاري اهإو « ةالصلا سانلا ىلع توفيو مدقتي

 . هيلع بظاويو « رخأتي الو مدقتي ال نيمومألا لاوحأل بسانم تقو يف نوكت نأب
 ٌرَفَغو ةمئألا هللا دشرأف ء نمااض مامإلاو « نمتؤم نذؤملا» : كي لاق اذهلو

 سيل نكلو « دحأ اهيف هعزاني ال ةيلوؤسم هل لكف [ًابيرق هجيرخت مدقت | «نينذؤملل
 امّكحتي نأ عّراني ال هنأ فرع اذإ مامإلاو « عّراني ال هنأ فرع اذإ نّدؤملا نأ اذه ىنعم

 . مهلاوحأ ٌةاعارمو ساشلاب فر امهيلع بجي ااو« سانا اًرضيو « سانلا يف
 . كلذ ىلع ىلاعتو هناحبس هنم رج ألا كلذب امهلو « ةدابعلاب لالخإلا مدع ةاعارمو
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 ممم مرام همام هرم ا ملاو مع و سرعم ممر خايف موم م يرو ءهيام مر ماهو و هاهو هوم معو ميام يع و س هع اهو قم هوايه هم او مر مه اعر ب وع هاو لوم ف نعام كان ان اناعام اوم يف هسعو كاما ع لرمص عش ساو من ساسام ا عاعي

 ناسنإلا نإ : يأ قّلطم اذهف (ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا دري ال) : دف هلوق - ۲
 هذه نأل ؛ ءاعدلا عاونأ نم عون يأب وعدي نأ هلف « ءاعدلا نم ءاش ا ناذألا دعب وعدي

 يف دهتجي نأ ملسمللف « ةباجإ ةعاس ىه لب « ةباجإ ةنظم ةماقإلاو ناذألا نيب ةعاسلا

 ءاعدلا اذه يف نوكي ال نأ يغبني هنأ الإ « نيملسملا ةماعلو هسفنل ءاعدلاب ةعاسلا هذه

 وأ  هرضي اب صخش ىلع وعدي نأك « هنع ىهنم هنإف ءادتعا هيف ءاعدلا ناك اذإف « ءادتعا

 : ىلعتو هناحبسم لاق توملاب هسفن ىلع وعدي وأ« محر ةعيطق وأ مثإب وعدي
 . [م0:فارعالا ( يعمل بحاله َناَوَيْفُْحَو اضن حضَرأوُعدأ)

 ىلع هدسحت كنأ وأ « هضغبت كنأ لجأ نم ءوسب ناسنإ ىلع وعدت نأ كل زوجي ال ًاذإ

 هل هللا سيب نأ ناسنإلا وعدي نأك « مثإب وأ محر ةعيطقب ءاعدلا كلزوجي الو« ام ءىش

 زوجي ال هلك اذهف « كلذ هبشأ ام وأ « انزلا هلي وأ ءرمخملا برش هل رسي نأ وأ« ةيصعم
 . مذلا باب نم اذهو :٠١[ ءارسإلا| وخضار اعد لااا عَ : ىلاعت لاق

 نأ رباج ثيدح نم ءاعدلا نم صصخم عونب ًاديقم ءاعدلا  ًاضيأ  دروو - ٠

 ؛ ةمئاقلا ةالصلاو « ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا : ءادنلا عمسي نيح لاق نم) : لاق يف يبنلا

 يتعافش هسل تلح هلع يذلا ًادومحم ًاماقم مهللا هثعباو « ةليضفلاو ةليسولا ًادمحم تأ

 وعدي امدنع ىعادلا نأل ؛ يعادلا سفنل ءاعد وهو « ةي لوسرلل ءاعد اذهف . (ةمايقلا موي

 . ةمايقلا موي ي لوسرلا نم ةعافشلا قاقحتسا وهو  دعولا اذه لوصح ديري ذ5 لوسرلل

 لوقي امك لوقي نأو « قبس امك نذؤملا بيجي نأ ءادنلا عمس اذإ ملسملل بحتسيف

 نذؤملا غرف اذإف قبس امك  هللاب الإ ةوق الو لوح ال : لوقي هنإف « نيتلعيخلا ىف الإ نذؤملا

 اهب دارملا : ةماتلا ةوعدلاو (ةمئاقلا ةالصلاو « ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا) : لوقي هنإف

 ناذألاف  ةلماكلا ىنعي : ةماتلاو « ةالصلا روضحلا سانلا وعدي هنأل ؛ ةوعد تيمسو « ناذألا
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 مارملا غولب حرش ناذألا باب . ةالصلا باتك

FEYماوس هاما ع سار  HFHعام واو نواس  GREASEعمم مم مم مه د عاشمم همهم همام رو مه هشه مرو م اج هاو اش شالا" 4 تار سم 4 اااه هسه سياق و سو عمم اس هم  

 هلوأف « ريشا ىلإ ةوعدلاو « ديحوتلا نم هيلع لمتشي امل ةلماك ةوعد : ىنعي « ةمات ةوعد

 ىلإ ةوعدلا هيف مث « مالسإلا ناكرأ نم لوألا نكرلا امه ناتللا ناتداهشلا هيفو « ريبكت

 . ًاضيأ ريبكتلاب هماتخ مث , ةالصلا

 ينعي : ةمئاقلا ةالصلاب دارملا : ليقو ماقتس يتلا : اهانعم : ليق (ةم ةمئاقلا ةالصلا)و

 ىلع ةضورفملا سمخلا تاولصلا يهو «ريغت الو لدبت الو ع خست : ال يتلا ةرمتسلا ةالصلا
 ' ناذألا ةدابع « نيتدابعلا نيتاهب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ لسوت « ةعاسلا موقت نأ ىلإ ةمألا

 . ةالصلا ةدابعو

 ةليسولا دي لوسرلل بلط نيتدابعلا نيتاهب هللا ىلإ لسوت ا ( ةليسولا ادمحم تآ)

 ببسلاف « ءيشلا ىلإ هب لصوتيو ءيشلا ىلإ هب لسوتي ام : ةغللا يف ةليسولاو « ةليضفلاو

 . . ىلاحتو هناحبسم هللا ىلإ اهب لصوتي يتلا ةليسولاو ء ةليسو ىمسي ءيشلا ىلإ لصولا
 : ينعي |[ : ةدئاملا] 6( هلي سولا هاا وغتباو هلأ ًاوقمآ : ىلاعت لاق < هتدابع یه

 يتلا بسلا يه اهنأل ؛ ىلاعتو هناحيس ' هتدابع يه هللا ىلإ لصوت يتلا ةليسولاف « هتدابعب

 ه۷ : ءارسإلا] € ةَلِمِسسَوْل هير نإ توقد توعدي : ناكر 3 : ىلاعت لاق « هاضر بلجت

 هيعدي ام ةليسولا تسيلو « ةدابعلاب هيلإ لإ برقتلاو ىلاعتو هناحبس هنم برقلا : ينعي
 ةلطاب ةليسو هذهف « قلخلا نم اهب هوعدت ةطساو هللا نيبو كنيب لعجت كنأ نم نوفر
 قحب وأ« دمحمب كلأسأ : مهدحأ لوقي نأك « كرشلا ىلإ ةليسمو يهو « اهنع ىهنمو

 . كلذ هبشأ ام وأ دمحم هاجب وأ« دمحم
 : لبق نم نوكرشملا لاق امك « ىتوملاو نحلاصلاو ءايلوألاب هللا ىلإ لسوتي هنأ وأ

 رهعَفنياَلَو مهرصيالاَم وفا ود نم تودہ یوا: رمزل رز (حلْز هس ا إاتویرقیل الا دیتا

 ةليسمولا اغإ « ةلطاب ةليسو هذهف .[16: سوب ] (ّللَأ دنع اًُوَعَمْس اته تسولوفو
 . ىلاعتو هناحبس هللا ةدابع يه قحلا ةليسولاو ةحيحصلا
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 ناذألا باب ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 TTT مدي دع م مرج TINEA هنا ارم مر aaa م م مره سر هةر را همر هوم وو رم مو مو وم م همر ةقن متم ف مم م ةمالمم

 يهو « ةنجلا يف رصق اهنأب « ذب يبنلا اهنيب دقف « انه اهب دارملاف ةليسولا امأ

 نودكت ال ةنجلا يف ةلزنم» : ب لوقي . نمحرلا شرع ىلإ اهبرقأو « ةنجلا يف لزانملا ىلعأ
 :انه اهب دارملا ةليسمولاف )۳۸٤([ ملسم هجرخأإ اوه نوكأ نأ هللا وجرأو « حلاص دبعل الإ

 . يب يبنلل ةلزنملا هذه نوكت نأ هللا لأست تنأف « ةنجلا يف ةلزنم

 ىلع ٌةكوأدمحم لّضف : ينعي « قلخلا ىلع ةعفترمل ةلزنملا : (ةليضفلاو)

 ءاعد وهف « قلخلا نم هريغ ىلع ًاضيأ هلضفو « ةنجلا ىف ةلزنملا هطعأ . كقلخ

 ةمايقلا موي : ينعي : هثعباو « ةشلاث ةرعد هذه (هتدعو يذلا ًادوّمحم ًاماقم هتعباو)

 وه لوألا لوعفملاو « يناث لوعفم ًاماقم : ًادومحم ًاماقم « مهروبق نم سانلا تعبي نيح

 هلوق ىلإ ريشي (هتدعو يذلا ًادومحم ًاماقم) ؛ يك يبنلا يأ : هثعبا « بئاغلا ريمض
 رو ےک سر م ل

 : ءارسإلا] 4 .اد دوم امام كير كعب نأ ومع كأ كلا ِهيدَجَهَتَف للا نمو : : ىلاعت

 ءادومحم ًاماقم هثعبيس هللا نأب كو هللا لوسرلل دعو اذهف « ةبجاو هللا نم ىسعو [4

 نولوألا اهيلع هدمحي يتلا« ىمظعلا ةعافشلا هنأب هريسفت ءاج دومحلا ماقملا اذهو

 نوتأي فوقولا مهيلع قشو رشح ا مهيلع لاط اذإ ةمايقلا موي قئالخلا نأب كلذو « نورخآلاو

 « فقوملا نم مهحيريو ؛ هشيم لصف أب هلل ىلإ ةعافشلا م نربطيو اتا مدآ یل

 نوتأي مث رذتعيف تا ميه أربإ ىلإ نوتأي مث « رذتعيف الكوع حون ىلإ نوتأي مث  رذتعيف

 « كو دمحم ىلإ نوتأي مث رذتعيف السلا ىسيع ىلإ نوتأي مث ؛ رذتعيف 5 ىسوم ىلإ

 ‹ فقوملا نم مهحيريل مهنيب ءاضقلا لصف يف مهبر ىلإ مهل عفشي نأ هنم نوبلطيو

 الو « هوعديو هبر دمحيو « شرعلا تحت ًادجاس رخيو ينأي مث «اهل انأ ءاهل انأ» : ة5 لوقیف

 هنأ كلذو . عفشت عفشاو « عمست لقو كسأر ذرا« دمحم اي : هل لاقي ىتح وعدي لازي

 يدي نيب ًادجاسس رخي امإو « ءادتبا عفشي ال ديف يبنلاف « هنذإب الإ هللا دنع ٌدحأ عفشي ال

 لس : هل لوقيو « ةعافشلا يف هلْنّذأيو « هل هللا بيجتسي ىتح هيلإ ٌمَرضتيو هوعديو هبر
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 مارملا غولب حرش ناذألا باب . ةالصلا باتك

 نيب لصفلا يف العو لج هللا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع عفشيف . عقشت عفشاو « طعت
 هذه ىلع نورخآلاو نولوألا هدمحي كلذ دنعف . كلذ ىلإ هللا هبيجيف « هدابع

 دومحلا ماقملا وه اذهف « نييبنلا رئاس ىلع ديم هتيزم ترهظ ةعافشلا هذهبو « ةعافشلا
 . ىلاعتو هناحبس هللا هدعو يذلا

 « م يبنلا ةعافش هل تلح ناذأ لك دعب ءاعدلا اذهب اعد نم نأ ةي نيب من

 ' ءايبنألا نم هريغ اهيف كراشي تاعافش هلو « ةصاخ تاعافش هل ديب ىبنلا نإ ذإ

 كانه نكلو « نوريثك ةمايقلا موي ءاعفشلا نإف « طارفألاو نيح اصلاو ءايلوألاو

 يهو « ىمظعلا ةعافشلا اهمظعأ « دحأ اهيف هكراشي ال دم ىبنلاب ةصاخ تاعافش

 لهأ يف دي هتعافشو « ةنجلا اولخدي نأب ةنحلا لهأ يف د هتعافشو « دومحما ماقما

 ةعافشلا وأ « رانلا نم ةاصعلا جارخإ يف تاعافش كانهو « مهلزانم عفرب ًاضيأ ةنجلا

 عفشيو « ءايبنألا عفشيو « ةي لوسرلا عفشيف « ةماع هذهو « اهلوخد مدعب مهل

 : قبس امك نيطرشب نكلو « نوحلاصلا
 . العو لج هللا نذإب نوكت نأ : لوألا طرشلا

 .٠ ديحوتلا لهأ نم هيف عوفشملا نوكي نأ : يناثلا طرشلا

 « ةعافشلا توبث هيفو ٠ اَب يبنلا لضف هيف « ميظع ثيدح ثيدحلا اذهف

 ال ةعافشلا نكلو « نيملسملا عامجإو ةنسلاو باتكلا يف ةتباث يهو « قح ةعافشلاو
 نع هاضرو « عفشي نأ عفاشلل العو لج هللا نذإ : قبس امك نيطرشب الإ نوكت

 . ديحوتلا لهأ نم نوكي نأب هيف عوفشملا

 : ًانيد مالسإلابو « ابر هللاب تيضر» : وهو « ناذألا دعب لاقي رخآ ءاعد كانهو

 00 . [(985) ملسم هجرخأ ] ؛الوسرو ًايبن دمحمبو
 متعمس اذإ» : ف هلوقل ؛ ًاضيأ ناذألا دعب ةدراو دين يبنلا ىلع ةالصلا كلذكو

 . [(284) ملسم هجرخأ ] «ىلع اولص مث « لوقي ام لثم اولوقف نّذؤوي نذؤملا

 د ٩



 ةالصلا طورش . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ةالصلا ط ورش باب

 هسمو « ةمالعلا : للا ىف طرشلار  طرش عمج طورش (ةالصلا طورش)

 :٠٠۸ دمحم | (اهطارشأ اجد ) : ىلاعت هلوق هنمو « اهتامالع : يأ « ةعاسلا طارشأ

 ‹ يدنجلا وهو : يطرشلا هنمو ‹ اهعوقو ىلع لدت يتلا اهتامالع : ينعي : اهطارشأ

 . ةيدنجلا ةمالع هيلع نأل ؛ ًايطرش مسو

 مزلي الو « مدعلا همدع نم مزلي ام وه : نييلوصألا دنع ًاحالطصا طرشلا و

 : عناملا سكعب وهو« هتاذل مدع الو دوجو هدوجو نم

 مزلي الو« طورشملا مدع طرشلا مدع نم مزلي : مدعلا هم دع نم مزلي طرشلاف

 دقو دجوي دق « طورشملا دوجو مزلي ال هنإف طرشلا دحو ادإ : ىنعي « دوجو هدوجو نم

 . دوج ولا « دج وي ال

 طورشملا مدع « ناميإلا وهو طرشلا مدع اذإف « ةنجلا لوخدل طرش ناعإلا ًالثمف

 . اذكهو <« ةن لا لوخد وهو

 تمدع يأ « طورشملا مدع طرشلا مدع اذإف « ةالصلا ةحصل ٌطرش ةراهطلاف

 1 اذكهو 2( ةالصلا ةحص

 طورشلاف « اهلبق يهو « اهب لحم يتلا ءايشألا ىه : ةالصلا طورشو

 ‹ناكرألا فالحب « اهنم غارفلا ىلإ رمتستو « ةالصلا لبق ةرفوتم نوكت نأ بجي

 مارح إلا ةريبكتك ؛ الحاد يف اهئانثأ يف نوكت ااو اهلبق نوكت ال ةالصلا ناكرأف

 ريف ةسلجلاو 4 عوكرلا نم لادتعالاو 0 دوجسللاو 4 عوكرلاو 34 ةحئافلا ةءارقو
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 مارملا غولب حرش ةالصلا طورش .؛ ةالصلا باتك

 ممم ميم مه هدم مم عت م وراس وو ساه واع يم ههه م وام ساواس امو # عه اس اه يب سرور عاما ساس هاه سه هاش هك عه رواه ع هاه ساس هع ماع هانا ساس سه اساس هاو« عاياسع ساجده ساو ساه سها ع و سا »ا

 ‹ يهتنت مث دجوت اإ  ةالصلا نم غارفلا ىلإ رمتست ال ناكرألا نإ مث « نيتدجسلا

 ةحتافلا ةءارقو « هتقوب يهتني دوجسلاو « هتقوب ىهتني عوكرلاف « هتقوب يهتني ءىش لك

 ةقيقحلا ثيح نم قرفلا وه اذه « ةالصلا نم غارفلا ىلإ رمتست الو « اهتقوب يهتنت
 . هللا ءاش نإ هنايب يتأيس اذهف مكحلا ثيح نم قرفلا امأو « طرشلاو نكرلا نيب

 : طورش ةعست  ءاهقفلا ركذ امك  ةالصلا طورشف

 ١ مالسإلا . ”  لقعلاو . *  زييمتلاو .

 طرتشيو « لقعلا اهيف طرتشي « تادابعلا لك يف طرتشت ةثالثلا طورشلا هذهو

 نإو يبصلا نم حصي امنإو « زييمتلا هيف طرتشي ال جحلا نإف جحلا الإ زييمتلا اهيف

 ال تادابعلا ةيقبو ءرمعلا ةجح- هنع طقست ال هنأ ريغ « ًاعيضر ناك ولو ريم ريغ ناك

 . زيمم نم نوكت نأ دب

 لامعألا امغإ» هو هلوقل ؛ ةالصلا ةحصل ًاضيأ طرتشت ةينلا كلذكو . ةينلا - ٤

 . «ىون ام ئرما لكل امنإو « تاينلاب

 اسعاف ور 0 ىلاعت لاق ؛ ةراهطلا اهل طرتشيو  ه

 اذإ مكدحأ ة الص هللا لبقي ال» : قط لاقو « [5 :ةدئاملا] ةيآلا رحخآ ىلإ کوو

 . )۲۲١([ ملسمو « )٠١١( يراخبلا هجرخأ | «أضوتي ىتح ثدحأ

 . هنايب يتأيسو « ةروعلا رتس . ةالصلا ةحص طورش نمو - 1

 يتلا ثيداحألا يف مق اذهو « تقولا لوخد ةالصلا ةحص طورش نمو ۷

 . ناذألاو تيقاومل | باب يف تقبس

 : ىلاعت لاق« ةلبقلا لايقتسا ةالسصلا ةحص طورش نمو 4
 ےس رت

 . ١44[ : ةرقبلا ] رک کھو واول ودام َتّيَحِبَو م ارحل ِدِجْسَمْلَاَرطَس تله لوفر
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 . ةساجنلا سانتجا ةالصلا ةحص طورش نمو 4

 رجع نمو « ةعاطتسالاو ناكمإلا عم نكل ةالصلا ةحصل اهنم دب ال طورش هذه لك

 . 1١[ : نياغتلا] ( ٌمفطَمْساَمهئآأوناَم) : ىلاعت هلوقل ؛ هنع طقسي هنإف اهنم ءيش نع
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 مارملا عولب حرش ةالصلا طورش . ةالصلا باتك

 ءةسمحلا هأور :ةالصلا دعيلو 4 الب 4 فر صتيْأف ةالصلا يف رف مكدحأ

 1 /نايخ نبا هححصو

 ءوضولا ضق صضقاون يف انعم مدقت دقو « يفنحلا يماميلا وه (قلط نب يلع نع) - 4
 لاق نکل« نانا ناصخش امهو « يفنحو يمامي ًاضيأ وهو « ىلع نب قلط همسا يباحص

 . يلع نب قلط دلاو هنظأ : قلط نب يلع يف ١١١۲/۲ «راكذتسالا» يف ربلا دبع نبا

 ربدلا نم حيرلا جورصخ ءاسفلا ىنعم (مكدحأ اسف اذإ) : ةَ هلوقو

 عامجإ اذهو « ءوضولا ضقني ةني ربدلا نم حيرلا جورخ نأ ىلع اذه لد ( (فرصنيلف)

 هنأل ؛ هتالص تلطب ةالصلا يف وهو حير جورخ هنم لصح اذإف « ملعلا لهأ نم

 ريغ ىلع وهو ةالصلا يف رمتسي الو فرصني نأ هيلع بجيف « هوؤضو ضقتنا

 هيف ناك نإو ثيدحلاو « اهلوأ نم ةالصلا ديعبو « ديدج نم ًأضوتي نأ هيلع « ءوضو

 دجو اذإ» : لاق يب يبنلا نأ  هةريره يبأ نع قبس ام هل دهشي نكل  فعض
 عمسي ىتح فرصني الف « ءيش هنم جرخأ هيلع لكشأف ًائيش هنطب يف مكدحأ

 حسيرلا جورخ نأ يف ثيدحلا اذهل دهشي وهو « حيحص ثيدحلاو ًاحير دجي وأ ًاتوص

 . ملعلا لهأ نم عامجإ وهو « ءوضولل ضقان
 : لئاسم ىلع ثيدحلا اذه لدف

 ثدحلا عفر نأ  اهلجأ نم ثيدحلا فنصملا قاس يتلا يهو : ىلوألا ةلأسملا

 امإ هثدح عفري ىتح ثدحم نم حصت ال ةالصلا نأو « ةالصلا ةحصل ٌطرش

 . مميتلاب امإو « ءوضولاب
 ص

 تندد وهو غ «ًاضوتيلف مكدحأ ااسف أذإ» : : لفل ةيقبلا ةياور امأو « هدحلو دواد يبأ ظفل اذه )۱(

 يف يئاسنلاو « )١1١14( يذمرتلاو ٠(« ٠هزو (۲۰۵) دواد یب أ دنع وهو « هريغل حيحص

 . هجام نبا هجرخي ملو : تلق . )۳۳/۲٤۲۰۰۹( دمح دمحأو ٠( ۲۹ ۔ ۹۰۲۳) «ىربكلا»
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 مم ام سمر م سرس عكا عام ع هايس هام ساروا" © ههه ا ها5» ساه سه ساس ساه و وهو سو سو ساشا نه سها سامه سا ساس ساس سهام ساهر هام ا هاساس هاهو واو و عاش هاد ساس < أعم هاه ماو سه دوهرعه »ع هوو عامام عسا راع و دعاره ف

 لهأ نم عامجإ لحم اذهو « ءوضولل ضقان حيرلا جورخ نأ هيف : ةيناثلا ةلأسملا

 ظ . ملعلا

 ‹ فارصنالا هيلع بجي هنإف ئلصي وهو هؤوضو ضقتنا نم نأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 : ًامثآ نوكي هنإف رمتسا نإو « ءوضو ريغ ىلع وهو ةالصلا يف رارمتسالا هيلع مرحيو
 رومأب ًافختسم كلذب نوكي هنأل ؛ لعفلا اذهب دتري هنأ ىري ءاملعلا ضعب نإ لب

 بجيف « ميرحتلا هلاوحأ لقأ اذهف « ءوضو ريغ ىلع وهو يلصي هنإ ثيح « نيدلا
 . فرصني نأ هيلع

 اهنإف ةالصلا يف هؤوضو ضقتنا نم نأ ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 نيتعكر ىلص دق نوكي نأك « أضوت اذإ اهنم قبس ام ىلع ىنبي الو « هتالص لطبت
 دتعي الو ءادتبا يلصي اذهف « داع مث ًاضوتو حار مث ؛ هؤوضو ضقتنا مث « ًالثم
 . ًاقباس امهالص نيتللا نيتعكرلاب

 وأ ءيق هباصأ اذإ ناسنإلا نأ هيفو « ءوضولا ضقاون يف انب رم ثيدح درو نكل
 ال نأ طرشب هتالص نم ىضم ام ىلع ينبيو ًاضوتيو فرصني هنإف ةالصلا يف فاعر
 حيحصلا مدقيف « هنم حصأ ثيدحلا اذهو « فيعض ثيدحلا كاذ : اولاق نكل « ملكتي

 ام ىلع ىنبي ال هنأو « ءوضولا ضاقتناب ةالصلا نالطب ىلع لديف « فيعضلا ىلع
 ۰ . ديدج نم فنأتسي اغإو « ةالصلا ىلإ داعو رهطت اذإ اهنم ىضم
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 مارملا غولب حرش 9 _ ةالصلا طورش . ةالصلا باعك

 هللا لبق ال» : لاق 26 يبنلا نأ ؛ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو . ۰0

 نبا هححصو « يئاسنلا الإ ةسمخلا هاور 'رامخب الإ ٍضئاح ة ةالص
 ْ 7 ةميزخ

 ٠ - ةروعلا رتس وهو « ةالصلا ةحص ظورش نم رخآ طرش اذه .

 « ملحلا تغلب نم اهب دارملا : ضئاحلا (رامخب الإ ضئاح ةالص هللا لبقي ال)

 ‹ يلصت ال ضيخلا اهيلع يتلا نأل ؛ ضيحلا اهيلع يتلا انه ضئاحلاب دارملا سيلو

 ءاوس ملحلا تغلب نم ضئاحلاب دارا امنإو « لاخلا كلت يف يلصت نأ اهل زوجي الو

 اهنم ةريثك غولبلا تامالع نأل ؛ ضيحلا ريغ وأ ضيحلا اهغولب ةمالع تناك

 اهنمو « ةأرملل ةبسنلاب ضيحلا اهنمو « لبقلا لوح رعشلا تابنإ اهنمو « مالتحالا

 . تامالعلا هذه نم ةمالع هنم لصحي مل نمل ةنس ةرشع سمخ غولب

 نم « قنعلاو سأرلا يطغي يذلا ءاطغلا هب دارملا : رامخلا (رامخ ريغب)

 رجشلا ىمسيو « لقعلا يطغت اهنأل ؛ ًارمخ رمخلا تيمسو « ةيطغتلا وهو : ريمختلا
 بلغ مث «رامخ : هل لاقي ًائيش ىَّطغ ام لكف« ضرألا يطغي هنأل ؛ ًارمخ

 . اهقنعو اهسأر ةأرملا هب يطغت ام ىلع رامخلا لامعتسا

 يطغت نأب « ةالصلا يف اهسأرل ةأرملا رتس بوجو ىلع ثيدحلا اذه لدف

 ادب دقو تلص وأ « سأرلا ةفوشكم يهو تّلص ولف « رامخلاب اهقنعو اهرحنو اهرعش

 . اهتالص حصت مل اهقنع نم وأ اهرعش نم ءيش
 ةفوشكم تناك ولو اهتالص حصت غلبت مل ي يتلا ةريغصلا نأ ىلع هموهفمب لديو

 : ةالصلاب نرمؤيو نيلصي ءالؤهف « نلبي مل يتاللا راغصلا يراوجلاك « سأرلا
 ْ . نهسوؤر نيطخي نأ طرتشي ي الو « ةلفان نهل نوكتو ةالصلا نهنم حصتو

 . (YY) ة هرج نبأو ع (oily) دمحأو « (1o00) هحسام ٠ ناو ؛ (YY) يزمرتلاو )161( دواد وبأ 01(
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 ةالصلا طورش . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ًاعساو بوشلا ناك نإ : هل لاق بلا نأ هل رباج نعو ۲۰

 . ةالصلا يف ينعي «هب فحتلاف

 هيلع قفتم «هب رزتاف ًاقيض ناك نإو « هيفرط نيب فلاخف :٠ ملسملو

 يف مكدحأ يص ال" ةريره يبأ ثيدح نم امهلو ۲
 ا يش هنم هقتاع ىلع سيل دحاولا بول

 يلصتأ : "لا تاس اهن اهنع هللا يضر ةملس مأ نعو - ۸

 روهظ يطغي ًاغباس عردل | ناك اذإ» : لاق ؟راز زإريغب رامخو عرد يف ة ةأرلا

 ٣ )هفقو : ةمئألا ححصو ١ دواد وبأ هجرخأ «(اهيمدق

 يف هنأل ؛ بابلا اذه يف لوألا ثيدحلاب قّلعتم وهف ةملس مأ ثيدح امأ - ۸

 هللا لبقي ال: هيو هلوق وه مدقت يذلا تيدحلاو « ةالصلا يف ةأرملا سابل عوضوم

 الب يسلا نأ) : هيف اهنع هللا يضر ةملس [أ ثيداح ظفلو « «رامخب الإ ضئاح ةالص

 عردلا ناك اذإ» : هك يبنلا لاقف ؟رازإ اهيلع سيلو عردلاو رامخلا يف ةأرمل ىلصتأ : لكس

 « ةالصلا يف ةأرملا سابل نايب ىلع نآلدي ناثيدحلا ناذهف ءاهيمدق روهظ ىطغي ًاغباس

 هرتستف اهسأر امأف « اهمسج عيمج رتست نأ ةالصلا يف ةأرملا ىلع بجي هنأ وهو

 نم عردسلا ىمسيو « بوثلا : هب دارملا عردلاو « عردلاب هرتستف اهمسج ةيقب امأو « رامخلاب

 نأ ةأرملل طرتشيف « ةأرملا بوش انه دارملا نكل « ًاعرد برحلا يف لمعتسي يذلا ديدحلا

 ةبسنلاب ةروع اهلو « ةالصلل ةبسنلاب ةروع اهل ةأرملاف « هجولا ادع ام اهندب عيمج رتست

 رت بجي اذل اههجو ىوس ةروع اهلكف ةالصلا يف اروع امأء اهيلإ لاجر رظن
 .نوكي ام رازإلاب دارملاو « نكي ملوأ رازإ اهبوث عم ناك ءاوس « اههجو ادع اهمسج عيمج
 . اهتحت امو ةر | نم مسجلا لفسأ ىلع

 ') ملسمو ء(551) يراخبلا(١)
 (015) ملسمو « (*8ه9) يراخ ا

 .(550) دواد وب (۳)
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 مارملا غولب حرش ةالصلا طورش . ةالصلا باتك

 يلصت نأ اهنم ىفكي هنأ وأ ؟رازإلاو عردلاو رامخلا نيب ةأرملا عمجت له : لاؤسلاو

 ؟رازإ اهيلع نوكي نأ طرتشي ب الو طقف عردلاو رامخلاب

 نإف « مسجلا رتس طرتشي اغإو « رازإلا طرتشي ال هنأ ىلع لدي ثيدحلا : ناوجلا

 نكي مل اذإ هنإف الإو « لمكأ اذهف رازإو رامخلاو عردلا : ينعي باوثأ ةثالثب ناك

 « معن) : لاقف « دي يبنلا هنع لئس ام اذه « اهمسج رتست نأ يفكي هنإف رازإ كانه

 ' نيمدقلا نأ ىلع لدف (اهيمدق روهظ يطغي) ًايفاض ينعي (ًاغباس عردلا ناك اذإ

 ادع ام مسجلا ةيقب كلذكو « نافكلا كلذكو « ةالصلا يف ةروعلا نم ةأرملل ةبسنلاب

 اذهو « ةالصلا يف اههجو فشكت اهنإف بناجأ لاجر اهدنع نكي مل اذإ هجولا

 رظنل ةبسنلاب ةروع وه امنإو « ةالصلا يف ةروعب سيل ةأرملا هجو نأ ملعلا لهأ عامجإب

 . اهمسج عيمج كلذكو « لاجرلا

 ناک نإف < «اهمسج عيمج رتست 7 اهنإف تص اذإف « كلذل نهبنتي نأ ءاسنلا ىلعف

 . ًادبأ ًائيش رهظت ال اهنإف لاجر اهدنع

 . يباحصلا مالك نم ناك ام وه : فوقوملاو (هفقو ةمئألا حجر) : هلوقو

 . هب فحتليلف ًاعساو ناك نإف دحاولا بوثلا يف مكدحأ ىَّلص اذإ) ) : ثيدح امأو - 5

 انه هب دارملا : بوثلاف « ةالصلا يف لجرلا ةروع رتسل ةبسنلاب اذه (هب رزتیلف ًاقيص ناك نإو

 ءاوس « ةطيخخم ريغ يهو « همسج لجرلا اهب رتسي يتلا« هريغ نم وأ شامقلا نم ةعطقلا
 | ؛ ةءابعوأ ةلمش لكش ىلع « ةمرحم ريغ ةدام يأ نم رم وأ فوصلا نم وأ نطقلا نم تناك

 ةياور يفو « (هب فحعتليلف ًاعساو بوشلا ناك نإ) : لوقي ثيح اذه يف لصف 0

 هلعجييف  هلفسأو هال تأ همسج عيمج ىلع هي هنأ ىنعمب (رخآلا ىلع هفرط دري) : :

 ل ىلع مالا فرط مو نما فت لع سیا فرط رو هيك ىلع

 اذإو) . ًاعساو ناك اذإ اذه « مسجلا عيمج ىطغب ًارازإ نوكيو ًءادر نوكي نأ لجأ نم رسيألا
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 ةالصلا طورش . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ممم جب ع ع ماوم هم هع هاهو مهر هت سه سه عاق خدم خب ساومرو ناعم تاو رو سه اوه ه»عام جاو م هي ماه ساو اس سان هام مه هع هو وقس سرس ع ها ع اساسا سم هامان سه همه ع هم دس هو عروب عه ع وار مه ماس + هافاس ساس

 ال ءيش اذهو « ةبكرلا ىلإ ةرسلا نيب ام همسج لفسأ ىلع قُلِ : يأ (هب رتل ًاقيض ناك
 هللا لاق دقو « لامكلاو ةنيزلا نم هنأل : ٌبحتسم اذهف مسجلا ىلعأ رتس امأو « هنم دب

 «ةالص لك دنع : ينعي [؟١ : فارعألا ] ( چم لک دنع تیر او دخ م دا٤ت ۶: ىلاعت

 رتس ىلع دئاز ءيش ةنيزلاو : ٤٠١/٤[ ىربكلا ىواتفلا يف نيدلا ىقت خيشلا لوقي

 . ةروعلا

 هنإف هلفسأو مسجلا ىلعأ يطغت ةعساو ةعطقلا تناك : ينعي « ًاعساو بوثلا ناك اذإف

 لمكأ اذه نأل ؛ همسج لفسأ ىلعو « هرهظ ىلعو « هردص ىلعو « هيفتك ىلع اهب فحتلي

 . ردصلاو رهظلا فوشكمو « نيفتكلا فوشكم يلصي الو « ةئيهلل لمجأو

 « يرورضلا ىلع رصتقي هنإف هلك مسجلا ىلع يفضي ال ًاقيض بوثلا ناك اذإ امأ

 ىنعم اذه ًارازإ هلعجي : ينعي « هب رزتيف « ةبكرلا ىلإ ةرسلا نيب ام ةروعلا رتس وهو
 1 ا . ثيدحلا

 : ثيدحلا اذه ًاذإ لدف

 ةحص طورش نسم طرش هنأو « لجرلل ةبسنلاب ةروعلا رتس بوجو ىلع : ًالوأ

 ظ . ةالصلا

 ناسنإلا عم ناك اذإف « نكمأ ام مسجلا ىلعأ رتس بابحتسا ىلع ل :ًايناث

 . ةروعلا نم نكي مل ولو همسج ىلعأ هب رتسي هنإف سابللا نم ةعس

 : هلوقل ؛ هتعاطتسا بسحب هللا يقتي نأ ملسملا ىلع بجي هنأ ىلع لد :ًالاث

 . ًارازإ هلعجي نأب « عيطتسي ام ىصقأ اذهو (هب رزتاف ًاقيض ناك نإو)
 سيل « دحاولا بوشلا يف مكدحأ يسلصي ال) ةريره يبأ ثيدح امأو - ۷

 فحتلبلف ًاعساو بوثلا ناك نإ» : قباسلا ثيدحلل دكؤم اذهف (ءىش هقتاع ىلع

 نيب ام : هانعم : قتاعلاو « هرتسيلف همسج ىلعأ رتسي نأ ناسنإلا نكمأ ادإ هنإف «هب
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 ةالصلا طورش . ةالصلا باتك

 ميغ ثم معين دق مام عع هاو عال وراق هايف معن امو ني ق و ا يروق سوو ها عن همام هاو سس هامان عاشت هوامش ام سوو رمي سوت ياو وو هاو ف و ونام هوي عد ماعم

 هيقتاع رعسي هنإف ء همسج ىلعأ رتسي ًاعساو نوشلا ناك نإف « ةبقرلاو فتكلا

 اذه نأ دصحأ مامإلا دنعو « ةئيهلا يف لمجأو لمكأ اذه نأل ؛ هرهظو هردصو

 ةردقلا عم نيفتكلا فوشكم وهو ىلص اذإ هنأو « هنع نيتياورلا ىدحإ يف بجاو

 هقتاع ىلع سيل)ث يدحلا اذهل ؛ هتالص حصت ال هنإف امهدحأ رتس وأ امهرتس ىلع

 . بابحتسالا باب نم اذه نأ « روهمجلا لوقك هنع ىرخألا ةياورلا يفو (ءيش هنم



 ةالصلا طورش . ةالصلا باتك ا مارملا غولب حرش

 نحت اذإف سمشلا تعلط لف ياف « ةلبقلا انيلع تلكشأف « ةملظم
 ر ا ےس س

 ا : تلزنف « ةلبقلا ريغ ىلإ انيلص
 ا 0

 هفعضو يذمرتلا هج رخ

 لابقتسا : وهو « ةالصلا ةحص طورش نم طرش نايب هيف ثيدحلا اذهو -4

 . ةلمقلا

 اونقيتي ملو « ةملظم ةليل يف هباحصأ عم ناك ةَ يبنلا نأ تيدحلا اذه يفو

 ؛ ةلبقلا ةهج ريغ ىلإ اوُلص دق مه اذإ اوحبصأ املف « مهداهتجاب اوأصف ؛ « ةلبقلا ةهج

 هيف اذهف . ٠٠١[ : ةرقبلا] ( هاهو كَم اول امتی بلاو يرل : ىلاعت هللا لزنأف

 ءرفسلا ىف ةلبقلا هيلع تهبتشا نميف تلزن اهنأو « ةيآلا هذه لوزن ببس نايب
 اذه نكلو « هتالص ةحص ىلع لدت ةميركلا ةيآلاف « أطخلا هل نيبت مث ء ىلصو
 . هب جتحي ال فيعض ثيدحلا

 نسم نوكرشملا مهجرخأ ال هباحصأو يب يبنلل ةيلست ةيآلا هذه تلزن : ليقو

 ةيلستلل ةيآلا هذه لزنأ ىلاعتو هناحبس هللاو « مارحلا دجسملا نع مهودعبأو « ةكم

 قرشلاا نإف « مارحلا دجسملا نع نيديعب اوناك ولو ناكم يأ يف نولصي مهنأو « مهل
 كلذ ناك ليقو « هللا دنع ةلوبقمو ةحيحص مهتالصو « ىلاعتو هناحبس هلل برغملاو
 نإ مث « سدقملا تيب ىلإ ةرجهلا لوأ يف يف يبنلا ىلص دقف « ةلبقلا خسنل اديه

 بعلو قرشا كلذل ةدهع ةيآلا هذه تءاج دقو « ةبعكلا ىلإ هلوح هللا
 تيب لابقتساب رمأ يذلا وهف «.ىلاعتو هناحبس هلل رمألاف منام روان

 ةدابعلا رادمو « ىلاعتو هناحبس هرمأ لكلاف ‹ ةبعكلا لابقتساب رمأ ىذلا وهو. سدقل

 لوأ يف سدقملا تيب ىلإ ةالصلاف « ةهجلا درجم ىلع رادملا سيلو « رمألا عابتا ىلع

 . كورتم وهو« نامسلا ديعس نب ثعشأ هدانسإ يفو ؛ (194ها/) یذمرتلا )١(

٠١5 



 ةبعكلا ىلإ ةالصلا تراصو ةلبقلا تلوح اّن مث « ةعورشم يهو هللا رمأب تناك رمألا

 الو ‹ ضرتعي الو هرماوأ يف لجو زع هللا عيطي نمؤملاف « ًاضْنأ هللا رمأب كلذ ناك

 نأل ؛ هجوتيلف هجوتي نأ هرمأ ثيح هللا رمأب قّلعتي امنإو « تاهجلا نم ةهجب قّلعتي
 . ىلاعتو هناحبس هللا عيطي نأ دبعلا نأش وه اذه

 لوسا مرتين مَكعَتِلاَلِآلَع تدك ىلأ بِلا العجال : لات لاق اذهلو
 ۱ ليس دبس

 تناك دقف « [ 4۳ : :رفبلإإ € هلآ ىَدَه یدال ربل تاک ن إو ةَ ل بلم نم

 ةلبقلا نأب ربخلا مهءاجف « رصعلا ةالص سذقملا تيب ىلإ نوصي راصنألا نم ةعامج

 « ىلاعتو هناحبس هللا رمأل ًالاثتما « ةالصلا يف مهو اورادتساف « ةبعكلا ىلإ تلوح

 ناميإلا وه اذهف « كلذ ببس نع اولأسيو ةالصلا نم اوغرفي ىتح اورظتني ملو

 . لجو زع هلل ميلستلاو

 رفسلا يف عوطتلا ةالص يف تلزن ةيآلا هذه نإ : ليقو

 ةهج يأ ىلإ ىلصي رفاسملا نإف هيلعو ( هاهو مَسمأولوئ امتي بغلاف رسلالو ل
 ببس يف لاوقأ ةثالث اهيف ةيآلاف . يتأيس امك « ةلفانلا ةالص هتلحار هب تهجوت

 : اهلوزن

 ١ - ةلبقلا هيلع تهبتشا نميف تلزن : ليق .

 . ةبعكلا ىلإ ةلبقلا خسنل اديهق تلزن : ليقو - ۲

 > . رفسلا يف عوطتلا ةالص يف تلزن : ليقو - ۳

 ضقانت الو يفانت ال هنأل ؛ ةثالثلا لاوحألل ةلماش ةيآلا نوكت نأ عنام الو

 مهيلع تسبتلاف ةملظ مهتباصأ : ينعي (ةملظم ةليل يف ديم يبنلا عم انك) : هلوقف

 , اولصف « ةالصلا تناحو « ةلبقلا ةهج ىسلإ اودتهي ملف « رفس يف مهنأكو « ةلبقلا ةهج

¥ 



 ةالصلا ط ورش . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 مويم امج م ااماع م عوام ناره ع ست و اه ام هواه عر اهو هس مع وسو هلل ها ساو هاما هم ووو ع ساس عاشو ياس جس اسهاو » سه سه هاو هك سام دعو سه ساو ساهم هاو و ها وداعا معو ساع هاا عاش

 لزنأف « ةلبقلا ريغ ىلإ اولص مهنأ مهل ققحتو مهل نيبت « سمشلا تعلطو اوحبصأ املف

 نأ ىلع ةيآلا تّلدف (ّلأ هَ َمتّهأوُلوُم امتي برع شاور : ىلاعتو هناحبس هللا

 ام بسحب ىلصو « دهتجاو ىرحتو ةلبقلا هيلع تهبتشا اذإ ملسملاف « ةحيحص مهتالص

 لو« هتعاطتسسا ىهتنم اذه أل ؛ ةحيحص هتالصف طخ نيت رف يداهتجا هل ید

 . هنو اتما فال : لوقي ىلعت

 دارملاو 4 هللا حو مسه ١) مك تالص ىف اوهجرتت امنيأ : ينعي ( ْاُلئاَمَتيَك 9
 ءاجو « هجولا اذه نم ءاج : لوقت « اهلابقتساب هللا رمأ يتلا ةهجلا : انه هللا هجوب

 ىلإ تفيضأو « ةهجلا هب داريو قلطي هجولاف « ةهجلا هذه نم ىنعي + هجولا اذه نم نالف

 هللا نأل ؛ هللا رمأل ةقفاوم ةالصلا نوكتف : ينعي اهلابقتساب رمأ يذلا وه هللا نأ : يأ هللا

 نوكتو « هللا رمأل ًاقفاوم نوكي ًاذإ  هانعطتسا يذلا اذهو « انتعاطتسا بسحب هيقتن نأ انرمأ

 . ةحيحص ةهج اهيلإ انيلص ىتلا ةهجلا
 ةروكذملا ةيتاذلا هتافص نم ةفص يذلا ىلاعت هللا هجو : هجولاب دارملا : ليقو

 نأ ىنعملاو ء :٠۷[ نمحرل] ( مالو لكما وذ كير هججو مسو : ىلاعت هلوق ىف
 ميركلا ههجوب هلبقتسي ىلاعتو هناحبس هللا نإف ةالصلا يش فبصتنا اذإ ىلصملا

 ميركلا ههجو بصني هللا نأ ربخأ دي يبنلا نأ ثيداحجألا يف حص امك« هيلع لبقيو

 لبقأ هبلقب هيلع لبقأ اذإف ةئاعدو هتءارقل عمتسيو « هتالص يف ىلصملا هجو لبق

 ةالصلا نع فرصناو هتالص يف هللا نع ضرعأ اذإو « ميركلا ههجوب هيلع هللا

 : ثيدحلا يف ءاج اذهلو ؛ هنع ههجو هللا فرص ؛ ايندلا لاغشأو سواسولاو مومهلا

 ثيدح ] «اوتفتلت الف متيلص اذإف « يلصلا هجو لبق ههجو بصني هللا ّنإ»

 مکهوجوب أوتفتلت ال : ليق |[(58675) يذمرتلاو « )۱۷۱۷١( دمحأ هجرخأ « حيحتص

 ثيدحلاو « ىلاعت هللا ةاجانم نع اوتفتلت ال : ليقو « ةلبقلا ريغ ىلإ مكماسجأو



 مارملا عولب حرش ةالصلا طورش . ةالصلا باتك
 س

 لوقي امك رهظأ  ةهجلا هجولاب دارملا نأ وهو لوألا ىنعملا نكلو « اذهو اذه لمشي
 . ًاضيأ يناثلا هجولل ًالمتحم ناك نإو « ةيميت نبا مالسإلا خيش

 هتالصف « ىَّلصو ىَّرحتف ةلبقلا هيلع تهبتشا نم نأ ىلع ثيدحلا اذه لدف
 هذه ىف ءاملعللو « ةيركلا ةيآلا عم ثيدحلا رهاظ هيلع لدي ام اذه « ةحيحص

 : لاوقأ ةثالث ةلأسملا

 هل نيبت ولو « ةحءيحص هتالصف « ىلصو ةلبقلا هيلع تهبتشا نم نأ : لوألا لوقلا

 . رحتي ملو دهتجي مل وأ ىرحتو دهتجا ءاوسو ٠ تقولا جورخ دعب وأ« تقولا ءانثأ يف أطخم

 . 45/١[ ةيادهلا |ء ءاهقفلا نم مهريغو نييفوكلاو ةيفنحلاك ءاملعلا نم ةفئاط هب لاق اذه

 ؛ ةداعإلا هيلع تبجو  ةلبقلا ريغ ىلإ ىلص هنأ هل نيبت نم نأ : يناثلا لوقلا

 مامإلا لوق اذهو ءرحتي ملوأ ىرحت ناك ءاوسو « هذعب وأ تقولا يف كلذ هل نيبت ءاوس

 هنأ هل نيبت اذإف « نيقيب بجاو ةلبقلا لابقتسا نأل : لوقي هنإف « هللا همحر يعفاشلا

 ضراعي ال فيعض ثيدحلا اذهو « طرشلا نادقفل ؛ هتالص حصت مل« ةلبقلا لبقتسي مل

 عومجلا رسلټنب ا لصألا ىلع ىقبنف ‹ نيقيب ةلبقلا لابقتسا بوجو وهو لصألا

AY4= [ 

 هتالصف « ىلصو دهتجاو ىرحتو ةلبقلا هيلع تهبتشا اذإ هنأ : ثلاثلا لوقلا

 , داهتجا ريغ نمو رحت ريغ نم ىَّلص اذإ امأ « ةالصلا دعب أطخلا هل نيبت ولو « ةحيحص
 . طرفم هنأل ؛ ةحيحص ريغ هتالص نإف

 هنأ« ٠١١/۲١] ينغملا | ةلبانحلا بتك يف روكذملا وهو « حج ”ارلا وه لوقلا اذه لعلو

 ىلاعت هلوقل ؛ هداهتجا بسحب ىلصي هنإف ىرسحتو دهتجا اذإ

 لوقلو « مفلس : ىلاعت هلوقلو « امس الر نتا تکی )

 , (۷۲۸۸) يراخبلا هجرخأ] (متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإ اذإ» يف ىبنلا

 (or ملسمو



 ةالصلا طورش . ةالصلا باتك مارملا عولب حرش

 قرشملا نيب ام» : اک هللا وسر لاق : لاق هكَط ةريره ىبأ نع ۰

 . "7يراخخبلا هاوقو يذمرتلا هجرخأ . «ةلبق برغملاو

 تدهجو لوق :لاقف «مارحلا دجسملا لابقتساب رمأ ىلاعتو هناحبس هللا - ۰

 بتكلا اووأ بذا َّنِلَو ٌةَرْظَم کوج اور رشق ام تو ٌماَرحلا ٍدِجْسَمْلَا لَ

 ےس ر ار ب ےس ےس و يل

 رطَس كهجو لوف تجرح ْتْيَح نمو +١4[ :ةرقبلا] (ْمِهَيَر نم ُّنَحْلأ هلأ وملعب
 هب مکی ںیاگلل وکی ڈال طس موجو الوم رک ام ُثْنَحَو والا ديما 4 لا - مس س ر ر م 7 ر ر

 16١[. :ةرقبلا] (نوَسْحَاَو مهر الك مم أرك يذلا لإ

 تناك ةضيرف ةالصلا ىف مارحلا دجسملا لابقتساب تايآلا هذه يف هناحبس رمأف

 ةحص طورش نم ٌطرش ةالصلا ىف مارحلا دجسملا لابقتسا نأ ىلع لدف « ةلفان وأ

 ءاهاري ال نم نيبو « اهدهاشيو ةبعكلا ىري نم نيب فلتخي لاحلا نكلو « ةالصلا

 , اهدهاشيو ةبعكلا ىري ناك نمف « اهنع ًاديعب نوكيو « لئاح اهنيبو هنيب لوحيو

 هندب ضعب راص وأ « ةبعكلا ريغ ىلإ ىلص نإف « هندب عيمجب اهنيع لبقتسي هنإف
 اهدهاشيو اهاري هنأل ؛ هتالص حصت مل٠ ةبعكلا ريغ ىلإ هضعبو « ةبعكلا ىلإ

 اهيف يتلا ةهجلا لبقتسي هنإف « ةبعكلا َري مل نم امأو . ًانيقي اهلبقتسي نأ هناكمإبو
 لهأل  ماطخ اذهو (ةلبق و برغملاو قرشملا نيب ام) : ديم هلوق ىنعم اذهو « ةبعكلا

 مهاذاح نمو ةنيدملا لهأل ةبسنلاب ةلبقلاف « ةبعكلا يلامش نوعقي مهنأل ؛ ةنيدملا

 قرشملا نيب ام نولبقتسي ايندلا رخآ ىلإ لامشلا ةهج لهأو « ماشلا لهأ نم

 بونجلا لأ كلذكو« ةبعكلا هيف ثيح بونجلا ىلإ نوهجوتي : ينعي « برغم او
 نوكتف رغما لهأو قرشملا لصهأ امأ « نرغملاو قرشملا نيب لامشلا ىلإ نوهجوتي

 )١( يذمرتلا )۳٤٤( .



 م ماده هم 5 15 هاه ساه اش هاه سه ا # ساو عاش هاش هد سه سنو ساو ساهاق ص سا هاش ساو سهو مه م ع هم هاش سس هاه عاق ا # ها# هامه هاش عاه عا" عه مه ا ساشا ساه هاوار هه ا ينصدو ساس م سانام هو اس سواه نا ها # ه8 و عالاا»

 « لامشلا : عبرأ ةيلصألا تاهجلا نأل ؛ بونجلاو لامشلا نيب ام مهل ةبسنلاب ةلبقلا

 قرشملا نيب ام نولبقتسي لامشلاو بونجلا لهأف « برغلا « قرشلا « يونجلا

 اورمأ يذلا اذهو « يونجلاو لامشلا نيب ام نولبقتسي برغلاو قرشلا لهأو « برغملاو

 نأل ؛ اهنيع بيصُي نأ اهرب ملو ةبعكلا نع دعب نم ىلع نم طرشلا نم سيلف « هب

 نوكت هذهو « ةبعكلا اهيف يتلا ةهجلا لابقتساب ةلبقلا لبقتسي نكلو «رّدعتم اذه

 . هتلبق
 نأ مهنم بلط ول هنأل ؛ هدابع ىلع ىلاعتو هناحبس هللا نم ريسيت اذه ىفو

 ملام رّثؤي ال ريسيلا فارحنالاف « دحأ ةالص تحص ام ًاقلطم ةبعكلا نيع اولبقتسي

 مل هبنج ىلع ةهجلا تراص وأ « هتالص تلطب ةهجلا ربدتسا ولف « ةهجلا ريدتسي
 ولو « ةحيحص هتالصف ةبعكلا اهيف يتلا ةهجلل ًالبقتسم ماد ام امأ « هّتالص حصت

 . هيف حماستي اذه لثم نإف « ريسيلا فارحنالا نم ءيش هدنع لصح

 لشم « ةلبقلا ةفرعم ىلع دعاست لئاسو تلصح تقولا اذه يف نآلاو

 «دعاستو هاجتالا برقت اهنكلو « ًاينيقي اهيف ةلبقلا ديدحت نكي مل ولو« تالصوبلا
 ءانب ديرأ اذإ نآلا ىرت اذهلو « بيط ءىش اهنم ةدافتسالاو تالآلا هذه لامعتساف

 اهعم رضحتو  دجاسملا رامعإ نمع ةلوؤسملا ةهجلا رضحت نأ نم دب الف دجسم
 ثيح نم اذه « ةلبقلا نوددحُيو « تاهجلا يف ءاربخلا رضحي كلذكو « تالآلا

 تالآ الو ةربخ مهدنع تسيلو ًادجسم اونبي نأ ةعامج دارأ ول امأ ؛ ناكمإلا

 ىلع دجسملا نولعجيو « ةهجلا نولبقتسي ءالؤهف « قيقد لكشب ةلبقلا ديدحتل

 وه اذهف [۷۸: جحلا] (جَرَحنمِويلأِف لَعَلَحَجاَمَو ) ؛ هلل دمحلاو اذه يفكيو « ةهجلا
 ( . (ةلبق برغملاو قرشملا نيب ام) : يو هلوق ىنعم



 ةالصلا ط ورش . ةالصلا باتك _ مارملا عولب حرش

 ىلع ىّلصي ا هللا لوسر يأ لاقط ةعيبر نب ماع نعو ۲١1

 هلع قفتم. هب تهجوت ثيح هتلحار

 ا"!ةبوتكملا يف هعنصي 3 ملو « هسأرب ئموي : يراخبلا دازو
 نأ دارأف رفاس اذإ ناك : بط سنأ ثيدح نم دواد يب الو -۲

 . هباكر هجو ناك ثيح ىّلص مث« ربكف « ةلبقلا هتقانب لبقتسا ٌعّوطتي
 ا . رح هدانسإو

 : لجو رع هللا ريسيت نم ًاضيأ اذهو - ۲۱۲و ۱

 ةلبق برغملا قرشملا نيب ام لعج هللا نأ : ًالوأ

 يف ريسي وهو « راهنلاب وأ ليللاب دجهتيو لفنتي نأ دارأ اذإ رفاسملا نأ : ًايناثو

 ًاهجوتم عكريو دجسيو « ضرألا ىلع يلصيو لزني نأ نم نكمتي ال هنإف « قيرطلا

 نأ امإ : نيرمأ نيب وهف « يشملا نع هعطقيو رفسلا نع هعطقي اذه نأل ؛ ةلبقلا ىلإ
 . ندرمألا نيب هل عمجو هلرتي هلل < ةلفانلاو عوطتلا مرحي نأ امإو « ريسلا مرحب

 رفس يف هجتا ثيح ىلإ يلصي نأ هل حابأف « لفنتلا نيبو ريسلا نيب هل عمجن

 « هسرف ىلع وأ « هتلحار ىلع وأ « هبوكرم ىلع وهو ًابرغ وأ ًاقرش وأ ًابونج وأ ًالامش

 ىلع دوجسلاو عوكرلا هنع طقسيو ؛ هتلحار هب تهجوت ثيح يلصي هنإف « هرامح ىلع وأ

 نم اذهو  عوكرلل ءاميإلا نم ضفخأ دوجسلل ءاإلا لعجيو « ءاميإلاب يفتكيو « ضرألا
 ناك ذي يبنلاف « ريخلا نم دوزتلا يف مهل ةصرفلا ةحاتإ هيفو « هدابعل لجو رع هللا ريسيت

 . دوجسلاو عوكرلاب ئموي دب ناكو « هب تهجوت امنيأ هتلحار ىلع يلصي هرفس يف
 لاح يف الإ اذه لفي 5 نكي ملف ةضيرفلا يف امأ ةلفانلا ىف اذه نكل

 ىلإ ىهتناف « هباحصأو وه رفس يف ناک ت هنأ وهو ١ :ثيدحلا اهب ءاج ةدحاو

 )١( يراخبلا )٠١97( ملسمو ء ) )071(.

 )0( يراخبلا )/1١91( .
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 مارملا
 E 2 يب مس ب ب هيدي TT 2 r a e 7ج تنال الانا

 سم مارب سام هارب سو مع ساروا هاك خاس رس عاين هه هس دع # »ف مياه سعه سايس أه سس سا مج هاو هوو مع هاوس هاريس تس هي رو هع عروع "ورز عءقك هه عع سعب سم سو وعدم اوم عع مم د عتدفع م ع

 « مهقرف نم لزني رطملا ينعي  مهنم لفسأ نم ةّلبلاو « مهقوف نم ءامسلاو قيضم
 ناف « نذؤملا ال يبنلا رمأف « ةضيرفلا ةالص ترضحف - ءامل اهيف يرجي ضرألاو

 موي ةلحارلا ىلع مهب ىّلصو هتلحارب م مدقت مث , ماقأف هرمأ مث ء ةلحارلا ىلع

 هذه لثم ىفف « )51١([ يذمرتلاو « )۱۷١۷۴( دمحأ هجرخأ] دوجسلاو عوكرلاب
 امأ « كلذ نم عنام الف ةلحارلا ىلع ةضيرفلا ةالص ىلإ ةرورضلا تعد اذإو ةلاحلا

 . ةلحارلا ىلع ةضيرفلا ةالص زوجت الف ةرورض كانه نكت مل اذإ
 ىنثتسيو « ناكمإلاو ةردقلا عم ةالصلا ةحصل طرش ةلبقلا لابقتسا نأ انفرع اذإ

 : لاوحأ هذه نم

 دحأ الو ريرس ىلع ًاضيرم هنوكل . ةلبقلا لابقتسا عيطتسي ال يذلا : ىلوألا ةلاحلا

 اذهف « ةالصلا تقو جورخ نم ىشخيو « ةلبقلا ريغ ىلإ هجتم وهو « ةلبقلا ىلإ ههجوي
 , 6 ممتن: ىلاسعت هلوقل ؛ ةلبقلا ريغ ىلإ ناك ولو « هلاح بسح ىلع يلصب
 ناكم يف وه ذإ  هللاب ذايعلاو  تاهجلا نيأ يردي ال ناكم يف يذلا نوجسملا كلذكو

 هدشري دحأ الو « برغلا نم قرشلا الو « بونجلا نم لامشلا فرعي الو ْء قلغمو لفقم
 نع ٌرجاع هنأل ؛ ةحيحص هتالصو « هلاح بسح ىلع ىلصي اذهف « ةلبقلا ةهج ىلإ
 هلوقل ؛ ةرورض عم مارح الو « زجع عم بجاو ال هنإف « طقسي هنع زجع امو ء لابقتسالا
 6 حطام هاوتا : ىلاعت

 ءرطخ نم وأ« ودع نم ًابراه ناسنإلا ناك اذإ « فوخل ا ةدش ةلاح يف : ةيناثلا ةلاحلا
 ٠ عبسلا هكردأ وأ ءودعلا هكردأ ةلبقلا لبقتسا وأ فقو ولف « عبس نم وأ « ليس نم وأ

 ىلع ىلصي اذهف « اهتقو تاوف ىشخيو « ةالصلا تناح دقو « ليسلا هكردأ وأ
 ٍتاَولسَصل[َلَعأوُظِفَح) : ىلاعت هلوقل ؛ هيلإ راه وه هاجت يأ ىلإ« هلاح بسح
 |... :ةرفبلا € اروا الاجر نإ 22 دق اوفو عسل ةزكسصلاو
 ىلع ىلصي هنإف « ةلبقلا ىلإ يلصي نأ ءرملا ناكمإب سيلو فوخلا دتشا اذإ : ينعي
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 ةالصلا طورش . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ممم م وو هو سن هرم هو هوم سكته سه وسلا »# ع هس هام HR سمو هاه HI RFR ARREARS EES ماس

 ناك وأ ًابكار ناك ءاوس . اهيلإ راه وه ىتلا ةهجلا ىلإ ىلصي « هلاح بسح

 | . كلذ ريغ وأ «ًايشام

 نإف «رفسلا يف لفنتلا ةلاح يهو « انب ترم ىتلا ةلاحلا يهو : ةثلاثلا ةلاحلا

 . هجتم ريغ وأ ةلبقلا ىلإ ًاهجتم ناك ءاوس « هتلحار ىلع ريسي وهو لفنتي ناسنإلا

 ةرابع تحبصأف « تفلتخا نآلا بكارملا نأ : وهو « لاؤس نآلا انيلع دري دقو

 اذه نع ناوجلاو ؟ةالصلا تناح اذإ مكحلا امف « رخاوبو « تارئاطو « تار ايس نع

 اليقتسم « : اهطورش عيمجب ةالصلا ىلصت كنإف ٠ لزانملا مكح اهمكح هذه نأب

 نأ كيلع رذعت نإ امأ « سوكرملا ةيضرأ ىلع دجستو عكرتو « ًافقاو يلصتو « ةلبقلا

 نسم ببسل ضرألا ىلع دوجسلاو عوكرلاو فوقولا نم هيف نكمتت ناكم يف يلصت
 عم رهظلاك اهدعب ام ىلإ اهُعَمَج - نكمي ةالصلا هذه تناك نإ : رظنت انهف « ىابسألا

 رخؤت لاخلا كلت يفف « ةريخألا تقو يف لزنتس تنأو « ءاشعلا عم برغملاو « رصعلا

 ناريطلا رمتسيس ناك اذإ امأ « راطملا يف لزنت امدنع ةيناثلا عم اهيلصتو ىلوألا

 ‹ ةلماكلا ةفصلا ىلع يلصت نأ كنكي الو « وحلا ىف تنأو تاقوأ ةدع ككردي ثيحب |

 . « كيسرك ىلع ىلصتف « عيطتست يتلا ةفصلا ىلع ىلصت نأ كل لاحلا كلت يفف

 مل نإو « اهلبقتست نأ كيلعف ةلبقلا لابقتسا تعطتسا نإو , دوجسلاو عوكرلاب موتو

 هلوقل؛ كلاح بسح ىلع يلصت كنأ مهملاو « كبنع طقسي هتاف عطتست

 كرتت نأ كل زوجي الو « 4 مطا نوتا ) (همسو لافت فا فلكيال): ىلاعت
 . لاوح ألا نم لاحب ةالصلا



 ضررا : لاق اف يبن نع اظ يردخلا ديعس یب نعو - ۲
 هلع هلو يذمرتلا هاور (مامحلاو ةريقملا الإ حسم اهلك

 ىّلصُي نأ 5 يبنلا ىهن : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو 1٤

 . مامحلاو « قيرطلا ةعراقو « ةربقملاو « ةرزجملاو ؛ ةلبزلا نطاوم عبس يف
 . هفعضو يذمرتلا هاور . مارحلا هللا تيب رهظ قوفو « لبإلا نطاعمو

 وهو « ةالصلا ةحص طور نم طرش امهيف ناثيدحلا ناذه - ٤٠۲و 1۳

 ناكم ىف ناسنإلا ىلصي الف « ندبلاو بايثلاو ةعقبلا ىف ةساجنلا نانتجا بوجو

 نأ هناكمإب ناك اذإ « ةساجن هندب ىلعو ىلصي الو « سجن نوت ىف ىلصي الو ء سجن

 . ةساحنلا هله ليزي

 دا قياما ةراقو« ماسحلاو  ةريلاو « ةرزسجلاو بزل : نطاوم عبس ىف لص

 رم دقو« فنصملا لاق امك نافيعض ناثيدحلا اذهف (مارحلا هللا تيب رهظ قوفو « لبإلا

 اذهو «اروهطو ًادجسسم ضرألا يل تّلعجو: : حيحصلا ثيدحلا ةراهطلا باتك يف انعم

 نيشيدحلا نيذه ىفو « اهيف ةالصلا زوجتو ةرهاط اهلك ضرألا نأ ىلع لدي ماع ثيدح

 ركذ نإو - نيشيدحلا نأل ؛ ركذلا فنآلا ثيدحلا مومعل ةصصخملا تاءانثتسالا نم ةلمج

 صيصختلل ناص نانوكيف « امهيوقتو امهنسحت دهاوش امهل نإف  امهفيعضت فنصملا

 . هيوقي دهاش هل سيل هنإف « ةبعكلا رهظ ىلع ةالصلا ىوس

 : يه اهيف ةالصلا نع ىهنملاو ةصّصخُملا نطاوملا هذهو

 ‹ مهتويب E ر کا حلا يع بزا الو

 . بارطضا هيف ثيدح اذه : لاقو « (۳۱۷) يا

 . ًادج فيعض وهو « ةريبج نب ديز هدانسإ يقو < r) ئ5) يىدذمرتلا(؟
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 __ مارملا غولب حرش

 « منغلاو رقبلاو لبإلا نم « ماعنألا ةميهب حبذ ناكم اهب دارملاو : ةرزجلا : ًايناث

 مدلاب سجنتي ناكملا اذه نأل ؛ ةرزجلا يف ىلصي الف « محللا عيب ناكم دارلا سيلو

 : ةحيبذلا جادوأ نم جرخي يذلا حوفسملا

 نع ثيداحألا ترتاوت هنأب هللا همحر بجر نبا ظفاحلا ركذ دقو « ةربقملا :ًاثلاث

 الو ‹ ةضيرف ةالص ال ةربقملا يف ىلصي نأ زوجي الف « ةربقملا يف ةالصلا نع يهنلا

 نأل ؛ ةربقملا يف ةزانجلا ىلع ىّلصي نأ زوجي هنإف « ةزانجل ا ةالص الإ « ةلفان ةالص

 ةطوحي ام لك لمشت ةربقملاو « طقف زئانجلاب صاح اذهف « كلذ لعف هيك ىبنلا

 يذلا ناكملا ناك ءاوس « ةربقملا نسم ناكم يأ يف ةالصلا زوجت الف « ةربقملا طئاح

 نأ  ملعأ هللاو  عنملا اذه نم ةمكحلاو « نكي ملوأ روبقلا نم ًايلاخ هيف يلصي

 الو هللا الإ ةالصلا ديري ال وهو ىلص اذإ هنأل ؛ كرشلا لئاسو نم ةربقملا يف ةالصلا

 دسب ءاج عرشلاو «روبقلا دبعت نأ ىلإ ةليسو روبقلا دنع هتالص نكل « هللا الإ وعدي

 يسب اذإف روبقلا نوذخختي نيذلا نعل يك هنأ امك « كرشلا ىلإ ةيضفملا قرطلاو عئارذلا

 ىلع سئانكلا نونبي نيذلا ىراصنلاب ًاهبشت هيف نأل ؛ دشأ رمألاف ربقلا ىلع دجسم

 اذإو « كرشلا ىلإ ةليسسو هنأ وهو « ةدوجوم ةلعلاو « قاب يهنلاف نبي مل اذإو « روبقلا
 باجتسُي هنأل الإ اهدنع لي مل هنإ : اولاق «روبقلا دنع ىّلصُت ٌلاهُجساو ماوعلا كار
 انمايأ يف ىرن مكو « نورضيو نوعفني ىتوملا نأب مهداقتعا ريصي ىتح « !اهيف ءاعدلا
 . تاومألل رذنلاو حبذلاو « تاومألاب ةثاغتسالا دهاشم نم هذه

 بانج ةيامحو « كرشلا ةليسو دس يه : روبقلا دنع ةالصلا عنم يف ةلعلاف

 روبقلاف « ةساجنلا ةنظم ةربقملا نأب ةهقفتملا ضعب لوقي ام ةلعلا تسيلو « ديحوتلا

 ؛ ليسلا اهبرضي ةسبأي ضرأ يهق ؟ةساجنلا اهيتأت نيأ نمو « ةساجن اهيف سيل
 ؛ لجو رع هللاب كرشلا فوح يهو « كلذ نم مظعأ ةلعلا لب « سمشلا اهبرضتو

 اميس الو « هدنع ىّلصي ال هنإف ًادحاو ًاربق ناك ولو ىتح « ةليلقلا روبقلا اذه لمشيو
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 ءاهجولا نم هيجول وأ « ءاملعلا نم ملاعل وأ « حلاص لجرل اربق ربقلا اذه ناك اذإ

 ۰ . دشأ ءالؤهب ةنتفلا نإف « سانلا مهمّظعي نيذلا
 هبشتلا نعو « كرشلا نع داعتبالاو « ديحوتلا ةديقع ىلع ةظفاحلا ىه ةلعلاف

 . دحاسم مهئايبنأ روبق نوذحختي نيذلا ىراصنلاب

 لجأ نم مامحتسالاو « ةحابسلل دعما ناكملا : مامحلاب دارملاو  مامحلا : ًاعبار

 ٠ هقودتي اوناك يذلا مامحلا وه اذهف :راح ٌءامو خب هيف نوكي يذلاو « ءافشتسالا
 ةجاحلا ءاضق لحم وه يذلا نآلا فورعملا مامحلاب وه سيلو ءراصمألا يف
 ىهن دقو ؛ اهلخاد يف ىّلصُي ال تامامحلا هذهف « شخلاب ىمسي اذهف ٠ ءوضولاو
 . ةساجن اهيف نوكي امبرلو « تاروعلا فشك عضاوم اهنأل ؛ كلذ نع كَم ىبنلا

 اهباهذ يف ضرألا نم مادقألا هتمسو ام اهب دارملاو « قيرطلا ةعراق : ًاسماخ

 اهنأل : ليق « اهيف ةالصلا نع ديك يبنلا ىهن دقو « ةداجلا ىمست هذهو , اهعوجرو
 يهف « هيف ثورتتو لوبتو « تاناويحلا هنم رت ناكم يهف « اهيف ةساجنلا دوجو ةنظم
 هيف ناكم هنأل وأ ةّراملا ىلع اهزجتحي اهيف ىّلصملا نأل كلذكو « ةساجنلا ةنظم
 . هتالص يف هيلع شيوشت

 اذهف « تيبملل وأ درولل اهعامتجا ناكم اهب دارملا « لبإلا نطاعم : ًاسداس
 ىهنلا اذه نم ةمكحلا ام نكلو « كلذ نع دك يبنلا يهنل ؛ هيف ىَّلصُي ال ناكملا
 ٠ ؟ةرهاط اهثاورأو اهلاوبأو لبإلا نأ الاط

 ةلأسملا هذه ىف يهنلا نأو . ةرهاظ ريغ ةمكحلا نأب اوباجأ ءاملعلا نم ضعبلاف

 لولو هب انلمع ليلدلا حص اذإف « ةمكحلا فرعن نأ مزاللا نم سيلو « يدبعت رمأ
 كلذ نم ةمكحلا فرعن مل انهو « تمعنو اهبف ةمكحلا انفرع نإو « ةمكحلا فرعن
 . ةيدبعتلا رومألا نم اذه نوكيف
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 ةالصلا طورش  ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

nnهامات عاس م هاه هاو ع هه  YH HEع هام هاه سواه ساه أم سه عا س سهو وهال  # Em HRHساس ا تك هاه سهو ساس  HEHEHE EFFETومن هيمن هامه مرو  

 ‹ ءوضولا ضقني لبإلا محل لكأ نأب مدقت دقو « ةفورعم ةمكحلا لب : ليقو

 . اهقالخأب رثأتي دق اهلكأ نإ مث « ةظلغو ةوسقو ةدش اهيف نأل ؛ اهيف ةيصاخل كلذو

 عرش كلذلف ؛ ناطيشلا ديك عيفطي ءاملاو « ناطيشلا نم ةظلغلاو ةدشلا نأ اجو

 . اهنطاعم ىف ةالصلا نع يهنلل ةبسنلاب امأو . ةظلغلاو ةدشلا كلت ءافطإل ءوضولا

 نأ نطاعملا كلت يف ىلص اذإ ءرملا ىلع ىشخي هنإف « ةظلغو ةدش اهيف نأ املاطف

 . لبإلا هذه نم ررضتيو ىذأتي

 مل اذهف « ةبعكلا ينعي : هللا تيب رهظ قوف وهو « ريخألا عضوملا وهو : ًاعباس
 ةبعكلا يف ةالصلا نوكتف « فيعض ثيدحلا اذه نإ ذإ « يهنلا اذه ديؤي ليلد دري

 « حتفلا ماع ةبعكلا لخاد يف هو ىبنلا ىلص دقو « ةزئاجو ةحيحص اهرهظ ىلعو

 ءروصلا نم اهناردج ىلع ناك ام حسمو « اهئاجرأ يف هللا ركذو « اهيف لوجت نأ دعب
 . مالسلاو ةالصلا هيلع اهرهطو اهلسغو
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 مارملا غولب حرش ةالصلا طو رش  ةالصلا باتك
 - oy س رہ دعب رايس استحمام

  1٥هللا لوسر تعمس : لاق الط يوذغلا دنرم يبأ نعو د 5

 اهيلع اوسلجت الو « روبقلا ىلإ اوُلصت ال٠ : لوقي ٠ "!ملسم هاور .
 اذإب : م هللا لوسر لاق : لاق 5 4 يردحلا ديعس يبأ نعو "15

 ًارذق وأ ىَذأ هيّلعن يف ىأر اذإف ٠ رظنيلف؛ ءدجسملا مكدحأ ءاج

 . " ةيزخ نبا هححصو « دواد وبأ هجرخأ ءامهيف لصيلو « امهحسميلف

 مكدحأ نطو اذإ» : هم هللا لوسر لاق : لاق لظةريره يبأ نعو - ¥

 . نا نبا هححصو 1 دواد وبأ هج رخخأ «بارتلا امه روهطف هيفحخب ب ىذألا

 س س ےس

 (روبقلا ىلإ اولصت ال) : لاق دص ىبنلا نأ يونغلا دثرم ىبأ ثيدح امأ - 6

 اهنمو « اهيف ةالصلا زوجت ال يتلا نطاوملا نايب يف هلبق يتلا تيداحألل عبات اذهف

 ةالصلا زوجك ال يتلا نطاوملا ةلمج نم ةربقملاف . كلذ ىلع مالكلا مدقتو « ةربقملا

 . هلئاسوو كرشلا عئارذل ادس كلذو « حصت الو اهيف

 نع ىهن امكف «روبقلا ةناهإ نع ىهن اذه (اهيلع اوسلجت الو) : هلوق امأ

 ةناهإ وهو « طيرفتلا نع ىهن هنإف « اهسيدقتو روبقلا ميظعت ىف ةالاغُلا وهو طارفإلا

 ىقلت الو« اهيلع سلجي الو ظفحتو ناصت نأ بجي روبقلا هذهف « روبقلا كلت

 1 نيملسملا تاومأ ًاصوصخو ةمرح مهل تاومألا نآل : مئامقلاو تاروذاقلا اهيلع

 ا تا فاقيإل ذأ رر هع أ الا نيتمت نأ زوجي ال

 ا ةمرحسو ؛ تاومألا ة نا

 )١( مقرب )995( .
 دواد وبأ(؟) )٦5١( « ةميزحخ نباو )/1١11( .

 نابح نباو « (؟مك)و (؟86) دواد وبأ١507( (5)( و)١404(.
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 ةالصلا طورش . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 هم مع نام هريسكدك أ ها مسن سكم معاق سم ماع سم عاوق سهره سهسهوو هم سمع هناسه هدو اه سو م سهام سس ناش موو جروس ويمرو هس مام سامع هامان دس م اهاو مه دس سولعام عوام ساه هه هاو م عاود سه ماع هاه ا ساسلو

 رباقملا ةلأسم اهنمو ءرومألا لك يف لادتعالاو طسولا نيد مالسإلا نيد وه اذه

 يهن هيف اذهو (اهيلع اوسلجت الو) ءولغلا نع يهن اذه يفف (روبقلا ىلإ اولصت ال)
 . تاومألا قح يف طيرفتلاو ناهتمالا نع

 رمألا امهيفف « ةريره يبأ ثيدحو يردخلا ديعس يبأ ثيدح امأو - ١75

 بوثلا يف ةساجنلا ںانتجا ةالصلا ةحص طورش نم نأل ؛ ةالصلا يف ةساجنلا بانتجاب

 ام لك لمشت بوشلا ةراهطو . صيصختلا هجو ىلع بوثلا دارلا سيلو « ةعقبلاو ندبلاو
 براوج وأ نيلعت وأ « ءادر وأ « رازإ رأ « لاو رس وأ« ةمامع نم ة ةالصلا ىف ناسن إلا هسبلي

 ىلع سبل وأ هسلك ندبلا ىلع سبلت تناك ًءاوس اهلك تاسوبللآ لمشتف « نيلجرلا ىلع
 | نفط كبار : ىلاعت هلوقل ؛ نيفكلا وأ نيلجرلا وأ سأرلا ىلع سلي يذلاك « هضعب

 نم كبايث رهط : اهانعم : ليقو « كرشلا نم كلامعأ رهط : اهانعم : ليق دقو [؛ :رثدلا

 نم. نايثلا ريهطتو « لامعألا ريهطت لمشت « نيينعملا لمشت ةيآلاو « ةساجنلا

 . ةيسحاو ةيونعملا : نيتساجتلا

 يف رظنيلف دجسملا مكدحأ ىتأ اذإ) : لاق ةي يبنلا نأ ديعس يبأ ثيدح يفف

 . (امهيف لصيلو  امهحسميلف ًارذق وأ ىذَأ امهيف دجو نإف « هيلعت

 . بارتلا امهروهط نإف ىّذَأ امهيف ناك اذإ هنأ ةريره يبأ ثيدح ىفو

 نيلجرلا ىلع سسبلي ام كلذ نمو« سوبلملا ةراهط طارتشا ىلع ناثيدحلا لدف
 رثؤت اهنإف ةسجن تناك نإ« دجسملا ىتأ اذإ ملسملا ىلع هنأو « لاعن وأ فافخ نم

 رظنيو امهعلخي نأب « لوخدلا لبق هيلعن ىف رظني ناسنإلاف « ةالصلا ةحص ىلع

 يف ىذألا لمشت ىذألا ةملكو « هليزي نأ هيلعف ًارذق وأ ىذا امهيف دجو نإف « امهيف

 لمضتو |۲۲ هرم ] (كألاو يلا كيد اويل ) : یلامت هلوق یف امك لوقل
 : ضيحلا مد يف ىلاعت لوق يف امك وهو ء انه دارلا وهو ؛ ةساجنلا وه يذلا ىذألا

 ا ےک يبس
 ا ريم لا

 . [؟؟؟ : ةرقبلا | ( ضر حمّل ن كسلا أو ريَعأ ىدا وهف ضِِحَمْل نع ل راو {
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 طايتحالاو يّرحتلا نم وهو « يوارلا نم كش اذه « دحاو ىنعملا (ًارذق وأ ىّذأ)
 رمألا ناك نإف « هب ظفلت هنأ مزجي ام الإ يب لوسرلا ىلع لوقي ال نأب ةياورلا يف

 . ًاطايتحا نيلامتحالا ركذ ًالمّبحم

 يأب امهحسمي (امهحسميلف) هيلعن يف ينعي (ًارذق وأ ىذأ امهيف دجو نإف)
 امهحسمي هنأب  ةريره يبأ ثيدح ىنعي  هدعب يذلا ثيدحلا ىف ءاج دقو « ءىش

 . امهل روهط بارتلا نإف « بارتلاب

 : لئاسم ىلع ناثيدحلا لدن

 ال نأو « دجاسملا مارتحا بوجو ىلع ديعس يبأ ثيدح له : ىلوألا ةلأسملا

 . ثيولتلا نع دجاسملا ناصت نأو « هثولي اب دجسملا لخدي

 يف سوبلملا ةراهط طارتشا ىلع ليلد ديعس يبأ ثيدح يف : ةيناثلا ةلأسملا

 هيف ناك نإف ؛ ةساجن هيف نوكي القل ؛ سوبلملا دهاعتب رمأ د يبنلا نأل ؛ ةالصلا

 اذه ناك ءاوس « ةالصلا ةحص طورش نم طرش نادقفل هتالص حصت مل ةساجن

 . هضعب ىلع وأ هلك مسجلا ىلع  انركذ امك - سوبلملا

 « لاعنلا ىف ةالصلا ةيعورشم ىلع ليلد ديعس ىبأ ثيدح ىف : ةثلاثلا ةلأسملا

 نِإف« دوهيلا اوفلاخ» : لاقف كلذب هلو ىبنلا رمأ دقو « ةبحتسم لاعنلا ىف ةالصلاف

 نكلو )٦٥۲([ دواد وبأ هجرخأ < حيحص ثیدح 1 ؛مهلاعن يف نواصي ال دوهيلا

 دجاسملاف « لاعنلا يف ةالصلاب دجسملا رثأتي ال نأو « ةرهاط لاعنلا نوكت نأ طرشب

 ىف اولخد ول سانلا نأ يعيبطلا نمف « فّظنتو شرفت تراص ال رضاحلا تقولا يف

 كلت قيبطت عم ةدسفملا هذه تضراعت اذإف « كلذب رثأتت اهنإف « اهيف اوّلصو « مهلاعن

 نمز ىف دجاسملا نإ ذإ ء دجسملا ثيولت مدع وهو « ةدسفملا ءرد ىلوألاف « ةنسلا

 رضاحلا انتقو يف دجاسملا امأ « لاعنلاب اهلوخدب رثأتت الو « ةيبارت تناك ب ىبنلا
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 ةالصلا طورش ٠ ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 اميس الو « حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءردف « ةفظنمو ةشورفمو ةطّلبم تراص

 . ةبجاوب تسيلو ةنس لاعنلا ىف ةالصلا نأ

 نوكي نيلعنلاو نيفخلا ريهطت نأ ىلع ةريره يبأ تيدح لدي : ةعبارلا ةلأسملا

 ملعلا لهآ نم ةعامج لوق وه اذهو « ءاملاب امهلسغ مزلي الو « بارتلا يف امهحسمب

 مالسإلا خيشك ملعلا لهأ نم نيققحملا نم ريثك لوق وه لب « ثيدحلا رهاظب ًالمع

 نافهللا ةثاغإو :٧ ۲ ىواتفلا عومجم | امهريغو ميقلا نباو « ةيميت نبا

 مهلاعت لسغب اورمأ ول مهنأل ؛ سانلا ىلع فيفختلا كلذ يف ةمكحلاو ٠١|

 « فافخلاو لاعنلا دسفت امبرلو « ةقشم كلذب لصحل « ءيش اهباصأ املك مهفافخو

 . مهب ةمحر بارتلاب اهحسم مهل عرشو هدابع ىلع فم العو لج هللاف

 رهاظ اذهو ءاذه ىفك ةرهاط ضرأب تکلد اذإ فافخلاو لاعنلا نإف كلذكو

 . ملعلا لهأ نم ةعامج لوق وهو « ثيدحلا

 نأل ؛ ءاملاب لسغلا نم دب ال لب « بارتلاب امهُكلد د يفكي ال هنأ : يناثلا لوقلا

 [48 : ناقرفل] (اروهط ءام ام سلا نما زنأو : لوقي ىلاعت هللاف « ءاملا الإ اهليزي ال ةساجنلا

 ؛ ءاسملا يه ةرهطملا ةداملاف « ١١[ : لافنألا ( دیکر وظل ام الآنَ مکی ع و : هلوقو

 نم دب الف ةساجن هيفخ يف وأ هيلعن يف َّنأ دكأت اذإف « . اهماقم اهريغ موقي الو

 ىلع ةلادلا ةلدألابو « نيتيآلاب المع ملعلا لهأ نم ريثك لوق اذهو « ءاملب امهلسغ

 ْ . ءاملاب لسغت ةساجنلا نأ

 يهو « كلذ ىلإ وعدت ةمكحلا نأو اميس الو « ةوق هيف لوألا لوقلا نكلو

 رركت ول هنأل ؛ لعتلاو فحل ا ةيلام ىلع ةظفاحلاو « سانلا ىلع ريسيتلاو فيفختلا

 هللا ءاش نإ سفنلا هيلإ نئمطت يذلا نإف كلذلو ؛ فلتو رثأتل ءاملاب هلسغ

 . لسغلا ةلدأل ًاصصخم كلذ نوكيو فخلا وأ لعنلا هب رهطتو « ىفكي حسملا
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 مارملا غولب حرش ةالصلا طورش . ةالصلا باتك

۹Aنإ : ةف هللا لوسر لاق : لاق ها ہکح ا ¿ نس ةيواعم نکو -  

 يب سلا ره امّنإ سانلا مالك نم ءيش اهيف حّلصي ال ة ةالصلا هذه

)1( 
 : 7 هأور «نآرقلا ةءارقو ريبكتلاو

 ىلع ةالصلا يف ملكت اتك نإ لاق ها مقرأ نب ١ ليز نعو 2 ۹

 ' تزن ىتح « هتجاحب هبحاص اندحأ ملكي ديو هللا | لوسر دهع
 رع عرب چپ رغ

 انرمأف [۲۳۸ : ةرقبلا ] رق لتا ةزلكّصلاو تول تلا لع أ وظف

 (۲)ملسمل ظفللاو هيلع قفتم . مالكلا نع انيهنو « توكسلاب

 ةيواعم ثيدحف « ةالصلا يف مالكلا ميرحت نيثيدحلا نيذه ىف - ۲۱۹و ۸

 لوأ يف رمألا ناكو - ةف يبنلا فلخ نوُلصي سانلاو ءاج هنأ هلصأ مكحلا نب

 ملعي مل وهو - مقرألا نب ؛ ديز ثيدح ىف امك « ةالصلا يف مالكلا زوجي هنأ مالسإلا

 ءاج املف «زوجي ة ةالصلا يف مالكلا نأ وهو « لصألا ىلع قاب وهف « كلذ خسن هنأ

 كمحري : يلصي وهو ةيواعم هل لاقف « نيلصملا نم دحاو سطع نوُلصي سانلاو

 املف « أطخأ هنأ فرعو « كلذ نم رثأتف « نيركنتسم مهراصبأب سانلا هظحلف . هللا

 مالك نم ءيش اهيف حلصي ال هذه انتالص نإ) : هل لاقو « هدشرأ هُو يبنلا مّلس

 . (نآرقلا ةءارقو ريبكتلاو حيبستلا وه امغإ سانلا

 ملكتي مالسإلا لوأ ينف اوناك مهنأ وهو« رثكأ كلذ حضوي ام مقرأ نب , دیز ثيدح ىفو

 لج هللا نإ مث« ةالصلا ىلع رثؤي ال اذه ناكو « هبطاخيو هبناجب نم ىلإ ةالصلا يف لجرل

 ولر اوموقو نطسولا ةولكصلاو ٍتاوَلَسَصلاَلَعاوُظِفَح ) : ىلاعت هلوق لزنأو « كلذ خسن العو
 رمألا حضوي تيدحلا اذهف 0 نع انيهنو « توكسلاب انرمأف) : : لاق € تنل

 ١ حسن مث« مالسإلا لوأ یف اج ناك هنأو ةالصلا يف مالكلا ةيضق يف أمات

 . (0900) مقرب (1)
 . (079) ملسمو ء )١١٠١( يراخبلا(١)
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 ةالصلا طورش .ةالصلا باتك __مارملاغولب جرش
 ممم هن اع هسه ماع هم سم مام هاما سه ا سهام سه سم 5 مق سش سمس مروع وو او ماوه سهام هاه هر REHEK ERR هك دعاق عاش اعلاه

 20 ےس یس

 عم اهتاقوأ يف اهؤادأ : تاولصلا ىلع ةظفاحلاب دارملا (ِتاولّصلا َلعاوُظِفنَح )

 اهضعب يف ال تاولصلا لك يف كلذ نوكيو « اهتابجاوو اهناكرأو اهطورشب ةعامجلا

 : ىلاعت لاق « هلك هذخأ نم دب الو « أزجتي ال نيدلاف « تاولصلا عيمحل عيضم وه

 ڪه طيش ت وطخ اوعي الو ةا وأ لآ قاوا داوا ٠٢ را هيأ
 ري 2 كور

 ]4: ةرقبلا | ( نيم ودع

 ةظفاحملاب رمألا دعب ىطسولا ةالصلا ىلع ةظفاحم اب رمأ اذه 4 حّطَسْوْلا ةزلكّملاَو )

 العو لج هنكلو « تاولصلا يف ةلخاد ىطسولا ةالصلا نأ عم « تاولصلا ىلع

 صاخلا فطع هنومسي اذهف « اهلضفو اهتيمهأل ةصاخ اهيلع ةظفاحلاب رمألا داعأ

 ءيشلا اذهب مامتهالا ىلع لدي اذه نإف ماعلا ىلع صاخلا طع اذإف « ماعلا ىلع

 عم ةرم « نيترم ىطسولا ةالصلا هذه ىلع ةظفاحماب رمأ وهف « هريغ نم رثكأ صاخلا

 اهتيدكأ ىسللع لدي اع اذه ءاهدحول ةرمو < (تّوک سل لع أوظْفنَح 3 اهريغ

 « لاوقأ ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا ؟ىطسولا ةالصلا يه ام نكل « اهتيزمو

 . رصعلا ةالص اهنأ حجارلا حما

 ةضيرفلا ة ةالص ىف مايقلاو « ةالصلا يف مايقلاب رمأ اذه ( تمص هني اوموفو )

 . هب الإ حصت ال « ةردقلا عم ةالصلا ناكرأ نم ننكر

 هللا ةعاط دبعلا ٌدصق نوكي نأب « ةالصلا يف صالخإلا : ينعي 4مَّلِل :  هلوقو

 ىلصي اغإو <« ةعمس الو ءایر يلضي ال ؛ هباقع نم ًافوحنو « هباوث ءاغتباو « لجو رع

 هلل موقيو « هلل
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 مارملا غولب حرش ةالصلا طورش . ةالصلا باتك

 دارملا  نيتناق مكنوك ةلاح يف اوصوق ؛ ؛ لعافلا نم لاح اذه نيف )

 هل تونقلاو (مالكلا نع انيهنو توكسلاب انرمأف) : لاق ؛ توكسلا انه تونقلاب

 : مايقلا لوط هب ٌُدارْيو قلطُيو « ءيشلا ىلع ةموادلا ةغللا لصأ يف وهف « ةدع ناعم

 لوطف |+ : رمزلا ] ةر دابا قواد جاس لااا توهم ) : ىلاعت هلوقك
 . انه امك مالكلا نع توكسلا هب داريو قلطيو « ًاتونق ىمسي مايقلا

 . ًادمعتم ناك اذإ مرحم هنأو « اهلطبي ةالصلا يف مالكلا نأ ىلع نآلدي ناتيدحلاف

 دبع نبا كلذ ىكح امك « ملعلا لهأ عامجإب اذهو « ةالصلا ةحلصم ريغل ناك وأ

 لاق وأ ء اذك لمعا وأ ء اذك ىلإ بهذا « نالف اي : لاق ول امك « امهريغو ىوونلاو ربلا

 لطبت اهنإف ًادمعتم اذه لغم لاق اذإف « كلذ هبشأ ام وأ « ماعطلا يرضحا : هتأرمال

 وأ ًالهاج ناك وأ « ةالصلا ةحلصمل هلاق اذإ امأ « ةالصلا عم ىفانتي هنأل ؛ هتالص

 هنأ بهذملا ؟اهلطبي وأ ةالصلا لطبي له « ملعلا لهأ نيب فالخ لحم اذهف ؛ ًايهاس

 ةصقل اهطبي ال هنأ ىلإ ةعامج بهذو ء ةالصلا يف مالكلا مومع نع يهنلل اهلطبي
 مّلكتو « اوملكتو هوعجارو ؛ ةالصلا ماهتإ لبق هي يو يبنلا مّلس ال نيديلا يذ

 ةالص هذهف « وهسلل دجسو ةالصلا لمكأو مالسلاو ةالصلا هيلع ماق مث « ديب يبنلا

 نيذه نم دافتسيو . اهتحلصمل ناك هنأل ؛ لطبت مل اذه عمو « مالك اهيف لصح

 : نئثيدحلا

 ناكو « اهتحلصم ريغل ناك اذإ ةالصلا ىف مالكلا نأ امهيف ناثيدحلا : ًالوأ

 | . ةالضلا لطبي هنأ « ًادمعتم

 . اهريغب هلاغشنا مدعو « هتالص ىلع ىلصملا لابقإ بوجو نيثيدحلا يفو : ًايناث

 | نإ ثتيح « لهجلاب رذعي لهاجلا نأ هبط كحلا نبةيواعم ثيدح ىفو : ًاثلاث

 , هتفرعمو هداهتجا بسح ناسنإلا ىلص اذإف « ةالصلا ةداعإب هرمأي مل دب ىبنلا

 امأ « لبقتسملا يف اذه بنجتب رمؤي هنإف هنم لهج نع أطخو للخ هتالص يف عقوو
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 كلذكو « ةداعإلاب ةيواعم رمأي مل 5 يبنلا نأل ؛ ةداعإلاب رمؤي ال هنإف ىضم ام

 فيك هدشرأ اغإو تضم يتلا تاولصلا ةداعإب دب يبنلا هرمأي مل هتالص يف ءيسلا

 طقف ةرضاحلا ةالصلا ةداعإب هرمأ اغإو . تضم ىتلا تاولصلا ةداعإب هرمأي ملو يلصي

 هرمأي ملف ةيضاملا تاولصلا امأ « ةرضاحلا يف اذه «لصت مل كنإف لصف مق»

 ىواتفلا عومجم | ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا اذهو « اهتداعإب دك يبنلا

[E/T 

 هملع ب يبنلا نإف « لها لاب قفرلا قط مكحلا نب ةيواعم ثيدح يف : ًاعبار

 : هل لاق ثيحن فطعو نيلو قفرب دک هدشرأو همّلع لب « هخبوي ملو هفنعي ملو قفرب

 ميلعت ةقيرط تناك هذهف (سانلا مالك نم ًءيش اهيف حلصي ال هذه انتالص َّنإ)
 . رخآ مكحو « ىرخأ ةقيرط امهلف دمعتملاو دناعملا امأ « لهاجلل و هللا لوسر
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 مارملا غولب حرش > 3 ةالصلا طورش. ةالصلا باتك

TYحيبستلا» : ر هللا اا لور لاق لاق 4 ةريره يسبأ نعو  

 . ةدلصلا | يف» : ملسم داز . هيلع قفتم «ءاسنلل قيفصتلاو « لاجرلل

 ىف لاعفألا نم زوجي ام نايب ىف بابلا رخآ ىلإ هدعب امو ثيدحلا اذه - ٠١

 قيفصتلاو ؛ لاجرلل حيبستلا) ) : لاق 17 يسنلا نأ هيف ثيدحلا اذهو « ةالصلا

 هل تيدحلاو  ةالصلا يف نوكيا ذه نأ : ينعي « (ةالصلا يف) : ملسم داز (ءاسنلل

 ءوس نم ءيش مهنيب عقر قو هباحصأ نم رف ىلإ جوخ 85 يبنلا نأ وهو « بس
 / لالب ءاجف . كك ىبنلا راتو « ةالصلا ترضحف « « مهنيب حلصي دب جرخف « مهافتلا

 مث ؛ ‹ سانلاب ةالصلا طرب وبأ أدبف « سانلاب يلصي نأ هنم بلطو ركب ىبأ ىلإ

 سانلا ذخأف « هتالص يف ركب وبأ رمتساو « ركب وبأ هب رعشي ملو م ينا لخد

 ىأرف تفتلا حيبستلا نم اورثكأ املف  هتالص يف تفتلي ال ركب وبأ ناكو  نوحّبسُي

 مدقتو رخأت هبوط هنكلو « ىقبي نأ هيك يبنلا هيلإ راشأف « رخأتي نأ دارأف « د ىبنلا

 مكبان اذإ) : لاقو « كلذ دعب مهدشرأ مث « نيملسم اب ةالصلا لمكأو ٠ ب يبدلا

 . ثيدحلا ببس اذه (ءاسنلا قفصتلو « لاجرلا حبستلف مكتالص ىف ءىش

 مامإلل ضرع اذإ لاجرلل حيبستلاو ءاسنلل قيفصتلا ةيعورشم هيف ثيدحلاف

 . لوألا دهشتلا كرتو ماق وأ أ « ةالصلا ماقإ لبق ق مّلس نأك « هيبنت ىلإ جاتحي ضراع

 ىنميلا اهدي نطبب برضت نأب قفصت ءاسنلاف « ةالصلا يف ةدئاز ةعكر ىلإ ماق وأ

 ىتح « هللا ناحبس « هللا ناحبس : نولوقيف لاجرلا امأو « ىرسيلا اهفك رهظ ىلع
 . هيلإ ةجاحلل ةالصلا يف زوجي لعفلا اذهف « مامإلا هبنتي

 : لئاسم ةدع ىلع ثيدحلا اذه لديو

 اذإ ماسإلا هيبنتل لاجرلا حيبستو « ءاسنلا قيفصت ةيعورشم ىلع لدي الو

 . ههيبنت يضتقي ام هل ضرع اذإ وأ ء اهس

 . (455) ملسمو « (۱۲۰۳) يراخبلا (1)
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 ةالصلا ط ورش . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ممم م مساس ساروا سام تس سرسو ساسرب 5ك هه 6# نا مه سا “انا سه ع هاه هاك هاو ب راو ساروا ه5 ه5 هاا هاه شاه عا هش اك هاش و ساس ظاسه ساو اعه هاهو ساو عال # ساما سهاهاس سام هاو عدو ساشا سس ماوه هسا س

 اهرمأي ملو قيفصتلاب اهرمأ هي هنأل ؛ ةروع ةأرملا توص نأ ىلع لدي : ًايناث

 ؛ ةيبلتلاب اهتوص ضفخب ًاضيأ ترمأ اهنأ امك « ةنتف هيف اهتوص نأل ؛ حيبستلاب
 ىلع ليلد هيفف؛ ةنتف هيف ةأرملا توص نأل ؛ ةيبلتلا مهتاوصأ نوعفري لاجرلا امنيب

 تعد اذإ الإ « لاجرلا ةرضحب اهتوص رهظت ال اهنأو « ةنتف هيف ةأرملا توص نأ

 لاق « لوقلا يف عوضخ نودب ملكتتف ؛ ةالصلا جراخ ىنعي « كلذ ىلإ ةرورضلا
 لك ص ريع

 . 00: بازحالا ] 4 اقرعمالوقَنْلقَو رم هيلع فیر لوقا ن عَصْحت الذ ) : ىلاعت

 نعل دقو « ءاسنلا صئاصخ نم هنأل ؛ قيفصتلا نع لاجرلا ىهن هيف : ًاثلاث

 لب « لاجرلاب ءاسنلا نم تاهبشتملاو « ءاسنلاب لاجرلا نم نيهبشتملا ةي يبنلا

 مث الَصَناكاَمَوف : ىلاعت لاق مهتادابع يف نيكرشملاب هبشت هيف - ًاضيأ - قيفصتلا

 يه : ةيدصتلاو « ريفصلا وه : ءاكملا ٠١[ : لافنألا] (ُةَيِدْسَتَو كال | ّيِلآَدنع

 يف لاجرلل قيفصتلا حلصي ال كلذلف « رافكلاب هبشتو ءاسنلاب هبشت هيفف « قيفصتلا

 فيكف « قيفصتلاب مهرمأي ملو « حيبستلاب مهرمأ ةَ ىبنلا نأل « لاوحألا نم لاح

 سيلو « رافكلا تاداع نسم اذهف « لفاحلا ىف قيفصتلاك « ةجاح ريغل اذه ناك اذإ

 ش . نيملسملا تاداع نم
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 مارملا غولب حرش ةالصلا طورش . ةالصلا باتك

 تييأر ع ريخشلا نب , هللا دبع نب فرطم نعو - ۱

 أ . ءاكبلا نم لجرملا ز زيزأك ريزأ هردص يفو « يلصي و هللا لوسر

 . ناب ¿ “با هححصو « هجام نبا الإ ةسمخلا

 ننسلا باحصأ هللا همحر  فلؤملا حالطصا يف ةسمخلاب دارملا- ١
 وهف « ةعبسلا : لاق اذإو . ءالؤه ديري وهف « ةسمخلا : لاق اذإف « دمحأ مامإلاو ةعبرألا

 (هجام نبا الإ) : لوقي انهو « ملسمو يراخبلا نيحيحصلا يبحاص عم ءالؤه ديري
 ) . ةسمخلا نم هانثتساف

 ةالصلا هيلع يكبيو  نآرقلا ارقيو يلصي ناك ديو يبنلا نأ هيف ثيدحلاو

 ناك اذإ ردقلا توص وه :زيزألاو « لجرملا زيزأك ريزأ هردصل عمسي ىتح مالسلاو
 . هيف بطي يذلا ردقلا وه : لجرملاو « يلغي

 ولو ةالصلا ىلع رتي ال ةالصلا يف هللا ةيشخ نم ءاكبلا نأ ىلع اذه لدف

 هئاكب ءافخإو « هتوص مظك ىلع صرحي هنإف الإو « ءاكبلا هبلغي نأ طرشب «رمتسا
 ال اذه نإف « 6 يبنلا نم لصحي ناك امك توص هنم رهظ ول نكلو « نكمأ ام
 . ءاكبلا ةدش نم جيشن هل عمسي انايحأ كو ناك دقف « هب سأب

 ءارو نم هجيشن عمسي ناك نآرقلا أرقو ةالصلا يف سانلا مأ اذإ رمع ناكو
 ةيشخ نم يذلا ءاكبلا اذه لثمف . نآرقلاب ًارثأتو ٠ لجو زع هلل ةيشخ ؛ فوفصلا
 امك « هيف عّطنتلاو اذه يف فلكتلا رؤي يذلا نكلو « ةالصلا ىلع رثؤي ال هللا

 مهنم ودبي ىتح« ةالصلا يف ءاكبلاب نوفلكتي نيذلا ةلهجلا ضعب نم لصحي
 ركب وبأ ناك دقو « ءايرلا نم مهيلع ىشخي ءالؤه لثمو « خارصلاو بيحنلا
 ' ىَّلصُي نأب هَملبُت نأ ةشئاع رمأ ا 5 يبنلا نإ ىستح « رأت بو ةالصلا يف يكبي

 )١( ؛لئامشلا» ىف يذمرتلاو « (404) دواد وبأ )۳۱١( « دمحأو ء ۱۳/۴ ىئاسنلاو )1517( .

 نابح نباو )576( و)۷٥۳( .
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 ةالصلا ط ورش . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ماق اذإ « فيسأ لجر ركب ابأ نإ : تلاق « مالسلاو ةالصلا هيلع هضرم يف سانلاب

 مري نأ ىلع ارارم دكأو كلذ ةّيرركف . ءاكبلا نم سانلا عمسي ال هنإف كماقم

 هيلع هدعب نم هفالختسا ىلإ ةراشإ اذه نإ : اولاق ىتح « قيدصلا ركب وبأ سانلا

 ىلإ ةراشإ هيف ىرغصلا ةمامإلا يه ىتلا ةالصلا يف هفالختساف « مالسلاو ةالصلا

 هتعيب اودارأ اك مهنع هللا ىضر ةباحصلا لاق اذهلو ؛ ىربكلا ةمامإلا ىف هفالختسا

 هيلع اولأف ؟انايندل كاضرن الو « اننيدل هو هللا لوسر كاضريأ : اولاق ءوه ًاكلتو

 ال اذه ّنأو « لجو رع هللا ةيشخ نم ةالصلا ىف ءاكبلا زاوج اذه نم دهاشلاف

 هئافلخ نم عقوو « ةَ يبنلا نم عقو ءيش هنأل ؛ ةالصلا ةحص ىلع رثؤي

 . نيمركألا هتياحصو ‹ نيدشارلا



 مارملا غولب حرش ةالصلا طورش . ةالصلا باتك

 ا ا4 هللا لوسر نم نالخدم یل ناک : لاق قط يلع نعو فش
 ۳ هجأم . نباو « يئاسنلا هاور . يل حنحتت يّلصي وهو هتيتأ اذإ تنكف

 لوسر نم نالخدم یل ناك : لاق - نط يلع نع ثيدحلا اذه - 5

 حنحنتي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك ٠ يل حنحنت يلصي وهو هتيتأ اذإ تنكو ؛ ا هللا

 ناعقو ىنعي (نالخدم ىل ناك) : 4ط هلوق لجأ نم يلع هيلع نذأتسا اذإ
 تقو : يأ « نامزلا مسا هب دارملا  لادلا نوكسو ميملا حتفب - لخدمف « لوخدلل

 الط ًايلع نأل اذهو « راهنلاو ليللا يف لوخدلا نم ناتقو يل ناك : يأ « لوخدلا
 ةمطاف هتنبا جوز هرهصو ؛ همع نبا وهف « هتم هتبارقلا و لوسرلاب صاخ قاصتلا هل ناك

 لئاضف نم اذهف « هل ةرايزلا رركي ناك كلذلو ؛ اب یبنلاب صاصتخا هلف ؛ اهنع هللا يضر

 : لئاسم هيف ثيدحلا اذهف . هيقانم نمو ىلع

 . هنم كلذ رركتو « . هيك ىبنلا ىلع هلوخد ىف اط ىلعل ةبقنم هيف : ىلوألا ةلأسملا
 ديري امدنع ناذئتسالا ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ةيناثلا ةلأسملا

 ويب اود تال اوما نبذل اهمأكي 8 : ىلاعت هلوقل ؛ هريغ ىلع لوخدلا ناسنإلا تورد ريل ج رخل س ل م 1 ٤
 الو« بجاو رمأ ناذنئتسالاف . [۲۷: رتل | اهله عا ارم واوان یک عصي

 . ناذعتسالا نم ًاذإ هل دب الف « مهرارسأو مهتاروع ىلع علّطي

 , كلذ نم راثكإلاو براقألا ةرايز ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 . هدالوأ دجو « هتجوز وبأو « همع نبا وهو « 33 لوسرلا ةرايز رركي ناك ا یلع نإف
 زارج وهو « هلجأ نم فنصملا هقاس ام ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 1 ' . ةجاحلل ةالصلا ىف حنحنتلا

 ( . هل نذأ اذإ ناسنإلا لوحخد زاوج هيف : ةسماخلا ةلأسملا

. 
 فيعض وهو « يجن نب هللا دبع هدانسإ يفو « (الا/' ۸) هجام نباو

 )١( يئاسنلا ١7/7 «
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 تاس ةالصلا باتنك _مارلاعولب حرش

 لقي هيأ : لاق ؟يلصي وهو هلع نوم سب بح مهيلع هر كيلا

 ٣ ! دححصو ىدمرتلاو ؛ دواد وبأ هجرخأ . هفک | طسبو ؛ اذکھ

 مالسلا در وهو « ةالصلا يف زوجت يتلا لاعفألا نم رخآ عون هيف اذه - ۳

 هيلع نومّلسي مهو مهيلع دري د يبنلا تيأر فيك : لالبل تلق) هلوقل ةراشإلاب

 هدي عفري نأب « ةراشإلاب مهيلع دري ناك كم يبنلا نأ 0-0 (؟يلصي وهو

 ءابق دجسم ىلإ دم هج ورح ةصق يف دراو اذه ثيدحلاو « مالسلا در ىلإ ًاريشم

 لو رانیول لع سا دجسم: هلوق ىف كلذب هرمأ هللا نأل ؛ هيف ةالصلل
 رم ر ر ا اک ورس

 :٠٠۸ رتل | ( ریل بيمار هنآ توم اجر ھی دِن
 ىلع دي ثحو « هيف يلصيو « ًايشام ءابق ىلإ ةنيدملا نم تبس لك جرحي د ناكف

 ؛ اهيف ةالصلل دصقت يتلا دجاسملا نم ءابق دجسمف « ةرمع لدعي كلذ نأ ربخأو « كلذ

 لجأ نم رفاسي ال نكل« ىصقألا دجسملاو « يوبنلا دجسملاو « مارحلا دجسملاك

 ناك ءاوس « ءابق دجسم يف ىلصيو جرخي هنإف ةنيدملا يف ناك نم اغإ « هيف ةالصلا

 لصف هلو « لضاف دجسم هنآل ؛ كي ىبنلاب ءادتقا اهيلإ امداق وأ ةنيدملا لهأ نم

 ملع املف « ءابق دجسم يف يلصيل زد حرخ دقو « ةثالثلا دجاسملا دعب هريغ ىلع

 وهو هيلع نوملسي اوناك دقو « هيلع اوملسيل هيلإ نوتأي اوراص ءابق ىف هدوجوب سانلا

 . ةراشإلاب مهيلع دريف ةالصلا يف

 : لئاسم ىلع ثيدحلا اذه لدف
 . ةليضف اهل نأو ءابق دجسم ىف ةالصلا ةيعورشم : ىلوألا ةلأسملا

 نأل ؛ يلصملا ىلع مالسلا ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 مهيلع ركني ملو « يلصي وهو - مالسلاو ةالسعلا هيلع هيلع نوملسي اوناک ةباحصلا

 . كلذ ةيعورشم ىلع لدف « كلذ

 . (53/.) يذمرتلاو « (95ا/) دواد ويأ(١)
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 مارملا غولب حرش ةالصلا ط ورش . ةالصلا باتك
 مه هام مع اهل معمم موس هماج ج ساه هاه اه عوج م عه هسه عساس س ناك مابا ع م يسعي سهو س اه ع هش اس رج جا سو ه جاه هاو روج عام اج ساعه هو جاو و يه %#

 ةراشإلاب مالسلا يلصملا در ةيعورشم ىلع ليلد تيدحلا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 ىلإ مهضعب بهذو « كلذ بوجو ىلإ ملعلا لهآ ضعب بهذ دقو « هديب
 : لوقي العو لج هللا نإ ذإ « كلذ زاوج ىلإ نورخآ بهذو « نابحتسالا

 درو « ةنس مالسلاب ةءادبلاف [45:ءاسنلا | آه ودرؤأ آهن َنَسْحَأ أوس ويحس مح ادار /ٍ

 يف زوجي اذه نأ نايبل ؛ هلجأ نم ثيدحلا اذه فنصملا قاس يذلا اذهو « بجاو مالسلا

 ظ . ةراشإلاب مالسلا در وهو « ةالصلا

 ؛ ف لوسرلا لاعفأ عبتت ىلع ةباحصلا صرح ًاضيأ ثيدحلا يفو : ةعبارلا ةلأسملا

 . ةالصلا يف هيلع ملس نم ىلع دب يبنلا دري ناك فيك ًالالب اوأس مهنأل

YA 



 ةالصلا طورش . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 لماح وهو ىلصي ةَ هللا لوسر ناك : لاق هی ةداتق ىبأ نعو - 6
 . هيلع قفتم . اهلمح ماق اذإو ء اهعضو دجس اذإف « بنيز تنب ةمامأ

ML a.0(  

 لمحي نأ زاوج وهو « ةالصلا يف زوجي ام رخآ عون نايب هيف ًاضيأ ثيدحلا اذه - 4

 اب ناك دقف « كلذ نم عنام الو « ةجاحلل هريغ وأ ًايبص « ةالصلا ىف ًائيش هعم ىلصملا

 بنيزف « ةي لوسرلا ةديفح ةمامأ نأل اذهو « هك هتنب بنيز تنب ةمامأ لمحيو ىلصي

 . ةلفطلا هذه هنم تدلوو « عيبرلا يأ نب صاعلل ًاجوز تناك اهنع هللا ىضر

 : لئاسم ىلع ثيدحلا اذه لدف

 ء دجسملا تلخد ةمامأ نأل ؛ دجاسملا ىلإ لافطألا لوخد زاوج : ىلوألا ةلأسملا

 يف لافطألا لوخد زاوج ىلع لدف « ةطهدجسم يف اذه نأ ملسم ةياور ىفو

 . كلذب سأب الو ‹ ىذأ امهنم لصحي ملو اوظفح اذإ دجاسملا

 مهفرشأو قلخلا مركأ هنأ عم ُدّوهعضاوت ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ةيناثلا ةلأسملا

 . دجس اذإ اهعضيو ماق ادإ ةلفطلا هذه ب ناك ‹ قالطإلا ىلع

 لعف امك ةالصلا يف لفطلا لمح زاوج ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ةثلاثلا ةلأسملا

 ءاوس « لفطل لماح تنأو تيلص ولف « ةالصلا ىلع رّثؤي ال كلذ نأو ٠ ةَ يبنلا

 امدنع هلمحت نأك « ةجاحلا دنع اميس الو« كلذب سأب الف « ىثنأ وأ ًاركذ ناك

 اذه رثؤي الو« كلذب سأب الف« نكسو نئمطا هتلمح اذإو « ىكبي وأ شحوتسي

 وهو « نابلا اذه ىف هلجأ نم ثيدحلا اذه فنصملا قاس يذلا اذهو « ةالصلا ىلع

 . ةالصلا يف لفطلا لمح زاوج

. (of) ملسمو « (515) يراخبلا )١( 

١ 



 مارملا غولب حرش ةالصلا طورش . ةالصلا باتك

 ل هححصو ةعيرألا هجرخأ «برقعلاو ةيحلا ةالصلا ىف

 اهيف يتلا تايذؤملا لتق وهو « ةالصلا يف زوجي ام رخآ عون نايب هيف اذه - 6

 . هتالص ىلع كلذ رؤي الو« , اهلتقي هنإف يلصملل تضرع اذإف « سانلا ىلع رش

 2« برقعلاو ةيحلا امهنأب امهرّسف (ةالصلا يف نيدوسألا اولتقا) : هل

 نوكت دقف « ءادوس نوكت ,ةيح لك نأ باب نم ال« بيلغتلا ساب نم : سالا

 ريغ وأ رفصأ نوكي دق برقعلاف « دوسأ نوكي برقع لك سيلو ءادوس ريغ ةيحلا
 ىلع ٌررض امهيفو « مومسلا تاوذ نم نيعونلا نيذه نأل كلذو « ناولألا نم كلذ

 زوجيف « ةالصلا يف كلذ زاجف « امهاذأل َعفد املك يفف « هريغ ىلع ٌررضو « يلصلا
 ىدأ ولو « يلصت تنأو ءيش يأب وأ ةاصحب وأ اصعب سرقعلا وأ ةيحلا لتقت نأ كل

 هب نأ ام اذهف - هلل دمحلاو كتالص ىلع كلذ رثؤي الو « تفتلت نأ ىلإ كلذ

 . (اولتقا) : لاقف ًارمأ هب رمأ لب « كم ىبنلا

 )١( دوأد وبأ )4۲١( « يئاسنلاو « (۳۹۰) يذمرتلاو 7/٠١ نابح نباو « (١؟45) هجام نباو ء )۲۳٣۲( .

۳۰ 



 ىلصملا ةرتس باب

 ول: : كهللا لوسر لاق : لاق كلذ ثراحلا نب ميهج ىبأ نع 1

 ريخ نيعبرأ فقي نأ ناكل مثإلا نم هيلع اذام ىّلصْلا يدي نيب ُراملا ملعي
٠ :٠ 8 eس06  . 

 نم رازبلا يف عقوو . "يراخبلل ظفللاو « هيلع قفتم «هيدي نيب ري نأ نم هل

 . ءافيرخ نيعبرأ» : رخأ هجو

 نوكي ام : ةرتسلاو « يلصملل ةرتسلا عوضوم يف هدعب امو ثيدنحلا اذه - ١

 : نارمأ اهذاختا يف ةمكحلاو « هيدي نيب راملا عني ءيش نم ىلصملا مامأ

 لغشني الف « هيدي نيب رورملا أردت اهنإ ثيح « يلصملا عفنت اهنأ : لوألا رمألا

 . ةالصلا نع هركف

 ةعفنم اهيفف « مثإلا يف عقي الف يلصملا يدي نيب راملا عنمت اهنأ : يناثلا رمألاو

 . راملل ةعفنمو « ىلصملل

 دبع همسا « ليلج يباحص وهو (ثراحلا نب ميهج ىبأ نع) وه ثيدحلا اذهو

 . هللا

 (مثإلا نم هيلع اذام ملعي ول) يلصملا يدي نيب ري نم قح يف ديعولا نايب هيفو

 ىلإ فنصملا اهبسن (مثإلا نم) ةياورو « هرورمب مثإلا نم هقحلي ام : ينعي « هرورم

 يضف يذلا اغنإو « نيحيحصلا يف تسيل اهنإ : لوقي حراشلا نكلو « نيخيشلا

 . (نيعبرأ فقي نأ ناكل هيلع اذام يلصملا يدي نيب راملا ملعي ول) : نيحيحصلا

 )١( يراخبلا )51١١( ملم )/601(.

١175 



 مارملا غولب حرش ىلصملا ةرتس باب . ةالصلا باتك

 مم مام سمع HESSEN Bm NHL HEHEHE هاه سهام م ع هاه ساس EEE ع هاو سام سو هاه نها واس سه PRENSA هدمها عه و سا Sn nH اه ده ماع ماا

- 

 ام) ةملكب دارملا رسفت اهنإف نيحيحصلا يف نكت مل نإو ةظفللا هذه لاح لك ىلعو

 ىف نيبي مل (نيعبرأ فقي نأ ناكل) . كش الب مثإلا وه هيلع يذلا نإف « (هيلع

 يف عقو نكل ؟ةنس نيعبرأ وأ اموي نيعبرأ دارملا له « نيعبرألا زييمت نيخيشلا ةياور

 ةنس نيعبرأ فقي نأ ىنعملا نوكيف « ةنسلا وه فيرخلاو (ًافيرخ نيعبرأ) رازبلا ةياور

 : لوصف ةعبرأ ةنسلا نأل ؛ فيرخلاب ةنسلا تيمسو « هيدي نيب رمي نأ هل ريخ

 رمي نأ نم هل ريخ بعتلاو ةقشملا نم هيف ام عم ةنس نيعبرأ هفوقو نأ هيف ثيدحلاف

 نم دشأ هرور هل لصحي يذلا مثإلاف « ميظعلا مثإلا نم كلذ ىف امل ؛ هيدي نيب

 نيعبرأ فقي نأ عيطتسي ال ًادحأ نأ عم « ةنس نيعبرأ فقو ول هيلع نوكت ىتلا ةقشملا

 مثإ ةدش ىلع لدي اذهو . لمعلا اذه نم ديدهتلاو رجزلا باب نم اذه نكلو « ةنس

 . ىلصملا يدي نيب راما

TY 



 يلصملاةرتسباب.ةالصلاباتك 0 000000000 مارلاغولب حرش

 ةوزغ يف هللا لوسر لس : تاق اهنع هلا يضر ةشن ةشئاع نعو 7

 . "لسم هجرخأ « لحرلا: ةرخخؤم لثم» : لاقف « يلصملا ةرتس نع كوبت
 هللا لوسر لاق لاق 4ظ ينهجلا دبعم نسب ةربس نعو د ۲۲۸

 کالا هح رخخأ «مهسب ولو هتالص يف مكدحأ رتتسيلا

 . يلصملا يدي نيب نوكت ىتلا ةرتسلا رادقم نايب امهيف ناتيدحلا ناذه

 يدي نيب نوكت يتلا ةرتسلا نع 2 يبنلا لثس : لوألا ثيدحلا يفف -۷

 « ءاخلا رسكو « ةزمهلا نيكستو « ميلا مضب (لحّرلا ة ةرخۇم لثم) : لاقف « يلصملا

 « ةرخؤمو  ةربخؤم « (لحرلا ةرصخآ) : ةشلاث ةياور يفو (لحرلا ةرَخؤُم) : ةياور يفو
 ىلع نوكي يذلا لحرلا فرط ىف نوكت يتلا ةبشخلا يهو : : دحاو ىنعملاو « ةرخآو

 ءيش يلصملا مامأ ناك اذإف « عارذ يلثب اهوردقو « هرهظ اهيلإ بكارلا دنسُي « ريعبلا

 . رورملا عنمت يتلا ةرتسلا هل تققحت دق هنإف « عارذ يثلث رادقمب عفترم صخاش

 نيب لوألا ثيدحلا يف هيب نيبف (مهسب ولو) : يناثلا ثيدحلا يفو -

 ام قدأ يناثلا ثيدحلا يف نيبو « ةرتسلا نوكت ام عفرأو ة ةرتسلا نوكت ام ضرعأ

 ؛ 5 ىلإ ىلصو « ةلحارلا ىلإ ىّلصو « رادج ىلإ ىلص ا يبنلا نإف « نوكت

 نأ وه ةرتسلا ىنعم نأ ىلع لدي ام « ةي هيدي نيب زرغت يتلا ةبرحلا ىلإ ىلصو
 ناك وأ « ًاضفخنم ناك وأ « ًاعفترم ناك ًءاوس « بصتنم ٌءيش يلصملا مامأ نوكي

 ءيش همامأ نوكي نأ مهملاو « ةرتسلا ىنعم ىم ققحي كلذ لكف « ًاقيقد ناك وأ  ًاضيرع

 يف ةزورغم اصعوأ « لحر وأ « ةرجش وأ «رجح وأ «رادج وأ « د بصتنم

 ًائيشدجي ملاذ | هنأب يتأيسو « ضرألا يف زکرت ةزنع وأ « ةبرح وأ ء ضرألا

 . همامأ اطح طنب نأ هرلع لقألا ىلعف : ًاصخاش
 ب يس

 .(000]مقرب )1١(

 . حيحص ثيدح وهو ۰ 5057/1١ «كردتسملا ىف (؟)

۳۴ 



 مارملا غولب حرش ىلصملا ةرتس باب . ةالصلا باتك

 عطقيب : ا هللا لوسمر لاق : لاق 4ظ يرافغلا رذ يبأ نعو ۲۳۹ يع م 5 8 یاس ٤
 «ةأرملا : لحرلا ةرخؤم لشم - يدي نيب نكي مل اذإ ماسلا ء ءرملا ةالص

 ثيدخحلا . «دوس ألا بلكلاو ؛ رامجلاو

 . لسم هجرخأ . «(ناطيش دوسألا فبلكلا» : هيفو

 , «بلكلا» : نود هوحن هيد ةريره ىبأ نع هلو - ۰ ف ° . يلوا د ع

 هوحن امهنع هللا يضر سابع نبأ نع يئاسنلو « دواد يب الو - 57

 ضئاخلاب ةأرملا دقو « هرخآ لود

 ةثالث هنأو « ىلصملا ةالص هرورم عطقي ام نيبي هتاياورب ثيدحلا اذه - ۲۲۱و ١7و ۹
 اورم وأ « هترتس نيبو هنيب يلصملا مامأ اورم اذإ ءالؤهف . دوسألا بلكلاو « رامحلاو ء ةأرلا : ءايشأ
 فلتخا دقو . ثيدحلا ظفل اذه « هتالص نوعطقي مهنإف « ةرتس هل نكت مل اذإ هنم نيبيرق
 : لاوقأ ةثالث ىلع اهريغ وأ ءايشألا هذه رورمب ةالصلا عطق ىنعم يف هللا مهمحر ءاملعلا

 لهأ نم روهمجلا لوق وهو « ءيش رورم ةالصلا عطقي ال هنأ : لوألا لوقلا
 عومجملاو « ٩۷/۳ ينغملا ] اهباوث صقني هنأ انه ةالصلا عطقب دارملا اغإو « ملعلا
 . 0/١ ليلكإلاو جاتلاو « ۲١١/١ عئانصلا عئادبو ؛ 771

 اغإو , ءايشألا هذه رورم نم ةالصلا ةداعإب ادحأ رمأي مل يب ىبنلا نأل : اولاق

 . ةالصلا داسفإ دارملا سيلو « اهباوثو اهرجأ صقنو اهناصقن اهعطقب دارما
 رهاظ ىلع اهلطبت اهنأ ىنعم « ةثالثلا هذه اهعطقت ةالصلا نأ : يناثلا لوقلا

 مالسإلا خيش اهراتخاو ء دمحأ مامإلا بهذم يف ةياور لوقلا اذهو « ثيدحلا

 ‹ ٠٤/١١ ىواتفلا عومجم | مزح نبا لوق يهو « ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا

( 
 ررسألا ةملك هيف سيل نكل«بلكلا ةملك هنمو (011) ملم 5(
 . حيحص تیدح وهو < 14/۲ يئاسنلاو « (YY) دواد وبأ 0
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 يلصملا ةرتس باب  ةالصلا باتك مارملا غولب حرش
 mmr مرمي ساي ساه عه هاش 4 سن سر عمهم IEE ها حجامه سمس سو واو هاه HS يو سه ساو سان HHA همام EHRE mE PALE هيو هرم RRR HAS مومو وق وحس عام دامو

 عطقلا رهاظ نأل ؛ ثيدحلا رهاظب ًاذخأ « [1/4 ىلحملاو ۲٤۷/١ ٠ نيعقوملا مالعإو

 عطقتف « هرهاظ نع هفرصي ليلد دري ملام هرهاظ ىلع ظفللا لمحيف ؛ نالطبلا

 . بلكلاو رامحلاو ةأرملا : ةثالثلا هذه رورب ةالصلا

 هداوس نوكي يذلا : ينعي « ميهبلا دوسألا بسلكلا انه بلكلاب دارملا نكلو

 نأ : يأ « ناطيش هنأب ثيدحلا ىف هلّلع دقو « داوسلا ريغ نول هيف سيلو ًاصلاخ
 ۰ . هب لكشتي ناطيشلا

 ‹ نييمدآ روص ىلع « ىتش لاكشأب لكشتلا ىلع ةردقم مهدنع نيطايشلاف

 . لكشتلا ىلع ةردقلا هللا مهاطعأ دقف « كلذ ريغو « عابس روصو « تاناويح روصو
 . ناطيش هنأل ةالصلل هعطق نوكيف « ميهبلا دوسألا بلكلا لكشب لكشتي ناطيشلاف
 هنهذ فرصت اهنإف يلصملا مامأ نم ترم اذإف « ةنتف اهنأل ؛ ةالصلا عطقت ةأرملا امأو

 وهف رامحلا امأو . هتالص نع لغشنيو « اهب ناستإلا نتتفي ارو « اهيف لمأتلا ىلإ

 هللا لاق امك «رامحلا نأل ؛ ناطيشلا هنم برقي دق  ملعأ هللاو - هنأل ؛ ةالصلا عطقي

 هيف ناويح وهف ركنم هتوص رامحلا ۱٠۹ : نامقل ] یوا توصل توضأ اركان رز : ىلاعت

 . ةالصلا عطقي هرورم نأب تاناويحلا نيب نم صخو « ةمذملاو صقنلا نم ءىش

 بنتك نم هريغو دازلا نتم ىف امك دمحأ مامإلا بهذم وهو  ثلاثلا لوقلا

 لوقي اذهلو ؛ [417/7 ينغملا ] ميهبلا دوسألا بلكلا الإ ةالصلا عطقي ال هنأ  بهذملا

 ناطيش هنأل ؛ بلكلا اوصخو (2هقف ميهب دوسأ بلك رورج لطبتو) : دازلا نتم ىف

 ؛ ةالصلا نالطبي الف رامحلاو ةأرملا امأ « ةالصلا لطبي وهف« ثيدحلا اذه ىف امك

 امهل ةبسنلاب ةالصلا عطق نوكيف « بلكلا قحب لّلع ام امهقح ىف للعب ل هزل

 . هرهاظ ىلع ةالصلا نالطب نوكيف بلكلل ةبسنلاب امأ « طقف ناوثلا ناصقن

 ا



 يلصملا ةرتس باب . ةالصلا باتك

 متم لان هلام معنا نوم هنااا هن علا ه4 و سا ورماسه هان زر تناك واو يو عام ماه مهنا سوو هام سو سمو « هر عه مك و سم هاو وو علا هاه هم نواه سو هرإ هي اعا# 8م او واوا مه راهم ماع عفو م هم مف

 لطبت اهن يناثلا لوقلا وه  ملعأ هللاو  حجارلاو « ةلأسملا هذه يف مهلاوقأ هذه

 . رهاظلا اذه نع هفرصي أم دوجو مدعلو « ثيدحلا رهاظل ؛ ةثالثلا رور

 فوفصلا مامأ نم ىّنم يف ناتأ ىلع رم هه سابع نبا نأ يور دقو
 نأ كلذ ىلع باوجلاو . ذيب ىبنلا هيلع ركني ملو « هباحصأب ىلصي دي ىبنلاو

 مامأ نم رمي ملو نيمومأملا مامأ نم رم سابع نسأق « نيمومأملل ةركس مامإلا ةرّمسس

 مومأملا ةرتس نآل ؛ ةالصلا عطقي ال رام ا رورم نأ ىلع هيف ليلد الف < دو لوسرلا

 . ةثالثلا هذه رورب دسفتو عطقنت ةالصلا نأ هرهاظ ىلع ثيدحلا ىقبيف « همامإ ةرتس

۴۳ 



 ىلصملا ةرتس باب . س | مارا عولب حرش

 لع قفتم م نامي ش ره اغإف هلتاقيلف ىبأ نإف « هحفديإف

 ٣ - «نيرقلا هعم ّنإف» : ةياور يفو 7"

 ري نأ دحأ دارأو همامأ ةرتس ذختا اذإ يلصملا نأ ىلع لدي ثيدحلا اذه - ۲۳۲و ۲

 هعفديلف : يأ ء هلتاقيلف رورملا ىلع رصأ نإف « هعنمب لب « رورلا نم هنكمي ال هنإف اهنيبو هنيب

 انه ةلتاقملا ىنعم اغنإو « حالسلاب هلتاقر هنأ دارملا سیلو < عدتري ىتح برضلاب هلتاقيو « ةوقب
 ےن اس اساسا نلمح اه

 ( ناليتقي ني نيِذجر اهيف دجوفإلا ىسوم ةصق ىف ىلاعت هلوق اتم « ديلاب ةعفادملا

 رورملا ىلع ٌرصأ اذإ هنأل ؛ درمتم : ىنعي (ناطيش وه اغإف) نابراضتي : ىنعي :٠١ صصقلا |

 مهنم دجوي سنإلا نأل ؛ سنإلا نيطايش نم ًاناطيش نوكيف « هدرت ىلع ليلد اذهف

 فرخ ضعب نإ |مهصعب جود نجلاو اإ نيطليش» : ىلاعت لاق « نيطاي غش 0 POO هك ۴ لا 59 . - م 3

 , ناو نييمدآلا نم ءاوس اناطيش ىمسي هنإف ٍدرمتم لكف ا۰ منا | (اددرع لولا

 00 ْ . مئاهبلا نم

 نأل ؛ دعب اذإ رطشي نعش نم وأ « دتشا اذإ طيشي طاش نم ناطيشلا ةملك لصأو
 :ةدشلا وهو طيشلا نم هقاقتشا لصأ وه اذه . لجو ع هللا ةمحر نع ديعب ناطيشلا

 نأل ؛ ةيصعملا نم عنتمي نأ ىبأ هنأل ؛ سنإلا نيطايش نم : ينعي (ناطيش وه امنإف)
 . ةيحانلا هذه نم ناطيش وهف « ءادتعالا دارأو هب ةيصعم ىلصملا يدي نيب رورملا

 لقب هنإف لتقلاب الإ لئاصلا عفدني مل اذإ : ىنعي « هلتق ىلإ اذ اذه ىدأ و ةعفادملا

 . (000) ملسمو , (60) يراخبلا(١)
 . رمع نب هللا دبع ثتيدح نم ( )0۰ل ) ملسم اهجرخأ ةياورلا هذه (۲)

 لشي



 مارملا غولب حرش ىلصملا ةرتس باب . ةالصلا باتك

 هم منه م م همم م سم هسه rE سهم هع ها HE HH عه رواه عار ع ع ساس ERE Hm سوس م سم هاش HH هرم هاهو ساره mrn هن هاه ها Hamar umn اه عاج هويام وداع مم مم عه عم هس عاف

 لهسألاب عفادي هنإف ضرعلا ىلع وأ لاملا ىلع وأ سفنلا ىلع لايصلا ناك اذإف

 نكل . دتعمو ملاظ هنأل ؛ رده هّلتقو « لتقي هنإف لتقلاب الإ عفدني مل نإو « لهسألاف

 . قاهزإلا وه يذلا لتقلا دارملا سيلو « برضلاب ةعفادملا ةلتاقملاب انه دارملا

 يف راما عفد بوجو ىلع لديو « ىلصملا يدي نيب رورملا ميرحت ىلع لدي ثيدحلاف
 ء هرضي ال هنإف ةرتسلا ءارو نم رم اذإ امأ « هترتس نيبو هنيب رم اذإ اذه « ىلصملا قح
 ؛ طرفا وه نوكي هنإف ةرتس يلصملل نكي مل اذإ كلذكو « هعنمي نأ يف قحلا هل سيلو

 هل سيلف ءيش همامأ نكي مل اذإ هنأ هموهفمف «هرتسي ام همامأو» : لوقي كو يبنلا نأل

 .٠ كلذ يف طرفملا وه هنأل ؛ رورملا عنم قح

 ىلع درمتمو « لجو رع هلل صاع هنأب رورملا ىلع رصي يذلا نأ ىلع ثيدحلا لدو

 وهف « ناطيشلا وه : نيرقلاو (نيرق هعم اغإف) : ةياور يفو « ًاناطيش نوكيف « هللا رمأ

 مه نجلا نيطايش نأل ؛ هعفديو هزؤي نجلا نم ناطيش هعم كلذكو « هسفن يف ناطيش
 . تافلاخملا ىلإ مدأ ينب نوعفدي نيذلا
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 يلصملا ةرتس باب ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 مكدحأ ىّلص اذ لاق ب هللا لوسر نأ ٠ 46 ةريره يبأ نعو - ٤
 طيف نكي مل نإف « اصع بصنيلف دجي مل ناف . ائيش ههجو ءاقلت لعجيلف

 نبا حصو ۽ هجام نباو « دمحأ هجرخآ ؛هيدي نیب رم نم هرضي ال مث مخ

 "!نسح وه لب « برطضم هنأ معز نم بصي ملو « نابح

 ىتلا ةمرحلا ددحي ًائيش همامأ لعجي نأ يلصملل دب ال هنأ ثيدحلا يف - 4

 ولو « ًاريغص وأ ًاريبك ناك ءاوس « ًاصخاش ًائيش همامأ لعجي نأب « اهيف رورملا زوجي ال

 يف هزرغ عطتسي مل اذإف . ةزنع وأ« ضرألا يف هزرغي ًامهس وأ « اهزكري ةبرح وأ اصع
 همامأ ةزئعلا وأ ةبرحلا وأ اصعلا ضرعيف « همامأ هضرعي هتإف اهتبالصل ضرألا

 لكش ىلع ضرألا يف ًأطخ طخي هنإف « ءايشألا هذه نم ًائيش دجي مل اذإف « ًاضرع

 هيي لوسرلا نأل ؛ سأب الف ًاميقتسم ًاضرتعم هلعج نإو  ءاهقفلا لوقي امك لاله

 هيدي نيب ًاضرتعم نوكي هنأ الإ ءطخلا لكش ددحي ملو (ًأطخ طخ ل طحخي) : لوقي

 همامأ سيلو ىلصي ال هنأب « ثيدحلا اذه هيلع لدي ام اذه . ةالصلا ةمرح هل يمحي

 ةضرعو « هسفن يف مثإلل ةضرع راص ءيش همامأ سيلو ىلص اذإ هنأل ؛ ءيش

 . رورملاب هريغ ميثأتل

 ماحدزالا نطاوم هللا مهمحر ءاملعلا نم ريثك وأ ءاملعلا ضعب ىنثتساو

 ا ىلصملا نإف « ديدش ماحدزا اهيف يتلا « رابكلا عماوجلاو ؛ نيمرحلا لثم « ديدشلا

 قاض اذإ رمألاو « سانلا جرحي اذه نأل ؛ ماحدزالا ةدش يف هيدي نيب راملا عنم

 عنمت نأ تدرأو « يوبنلا دجسملا يف وأ « مارحلا دجسملا يف تيلص كنأ ولف « عستا

 ىلعو كيلع ةقشم هيف اذهو « محزم نطوملاو « نوريثك ةراملا نأل ؛ تعطتسا امل ةّراملا

 (ُهِْحْرطْضَااَماَلِل) : ىلاعتو هناحبس لوقي « اهب صاخ مكح اهل ةرورضلاو « ةرالا
 | ماعنألا : ١115| .

 )١( نابح نیاو « (447) هجام نباو ء (۷۳۹۲) دمحأ )5951( .
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 ىلصملا ةرتس باب , ةالصلا باتك

YÊمر رول رو ير هع هرم نور ب هي متم همم ممم هم ميم اممم ميك سهعم هيمو امو عمور رورو وم سه همم ل ممو ما ممم عل م معو جيت عمم عمل معك ع عم  

 دجسملا ىف مهدوجو دنع ملعلا ةبلط ضعب طلغ ىلع هيبنتلا نم انه دب الو
 هيف رمألاو « حلصي ال اذهف  !ذه عفديو اذه عفدي هتدجو يلصي ناك اذإ هنإف مارحلا
 هللاو « ًاراهنو اليل ًادبأو ًامئاد ماحدزالا ةنظم وهو « مهلك سانلل مارحلا دحسملا ؛ ةعس

 : :٠ حلا | « ج نی نیلا قرع لعجاموو : لوقي العو لج (



 يلصملا ةرتس باب  ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ال» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هی ردخل ا ديعس يبأ نعو 7 66

 هدنس يفو « دواد وبأ هجرخأ (متعطتسا أم اوؤردأو < ءيش ةالصلا عطقي

 . فعض

 : نيتلمج نم نوكتي وهو « فنصملا لاق امك فيعض ثيدحلا اذه - ”"ه

 . (ءيش ةالصلا عطقي ال) : هلوق : ىلوألا ةلمجلا

 . (متعطتسا ام اوؤرداو) : ةيناثلا ةلمجلا

 رذ يبأ ثيدحل ةفلاخمو ةضراعم يهو « اهب جتحي الو « ةفيعض ىلوألا ةلمجلاف

 . نيحيحصلا يف وهو «دوسألا بلكلاو « رامحلاو « ةأرملا : ةثالث ةالصلا عطقي» : قباسلا

 ام ةالصلا عطقي هنإف اذل ؛ هيلع قفتملا ثيدحلا ضراعي الو « فيعض ثيدحلا اذهو

 ىنعم يف فالخلا ىلع« دوسألا بلكلاو ؛ رامجلاو ةأرملا : وهو« نيحيحصلا يف ءاج

 الو رذ يبأ ثيدحب جاجتحالا نوكيف . باوثلا ناصقن وه وأ « ةالصلا لاطبإ وه له « عطقلا

 . (ءيش ةالصلا عطقي ال) : ثيدحلا اذهب جتحي

 قضاوي وهو « حيحص اهانعمف (متعطتسا ام اوؤرداو) يهو ةريخألا ةلمجلا امأ

 «نيرقلا هعم» وأ ‹ «ناطيش وه امنإف ‹ هعفديلف هيدي نب 7 نأ دحأ دارأ اذإ» : ثيدح-

 دهاش اهلو حيحص اهانعم ةريخألا ةلمجلاف «هعفديلف» : هلوق قفاوي (اوؤردا) : هلوقف

 ركذ ىلإ عجرنلف (يلصملا ةرتس باب) بابلا ثيداحأ حرش نم انيهتنا نأ دعبو

 : ةدع لئاسم ثيداحألا هذه نم دافتسيف « ثيداحألا هذه نم ةطبنتسملا دئاوفلا

 نم روهمجلاو « ىلصملل ةرتسلا ذاختا ةيعورشم ثيداح ألا ىف : ىلوألا ةلأسملا

 نع هفرص ىلع ليلدلاو « بجاوب سيلو « ةنس ةرتسلا ذاختا نإ : نولوقي ملعلا لهأ

 )١( فيعض وهو « ينادمهلا ديعس نب دلاجم هدانسإ ىفو « (719) دواد ویا .

1١5١ 



 يون مر ل رس هج ب سرج ب هام ساو ناوي مرب ريو ع ل جام سه سم ممو سر يار سس هوم مهمه هاو ع هاو سو سو مولر مرو ممر همم و ممتع جت عع سر معي ع ولو رورو ع ع مرقم عم مرر دم دمعت عفت و عع

 امك « ةرتس ريغ نم ٌّربلا يف تارملا ضعب ىلص هنأ يف يبنلا نع يور هنأ بوجولا
 سانلاو مارحلا دجسملا يف ىلص  ًاضيأ  كلذكو « دواد يبأ ننسو دمحأ دنسم يف

 نأ ىلع ليلد اذهف « مالسلاو ةالصلا هيلع ةرتس ذختي ملو « نوريو همامأ نم نوفوطي
 « بابحتسالاو زاوجلا نايب ىلع ليلد تارملا ضعب اهل هكرت نأل ؛ ةنس ةرتسلا ذاختا

 . بوجولل سيل رمألا نأو
 يدي نيب ري نم قح ىف ديعولا ةدش ىلع ليلد ثيداحألا يف : ةيناثلا ةلأسملا

  ًافيرخ نيعبرأ : ةياور ىفو - نيعبرأ فقي نأل» : لاق ديب يبنلا نأل كلذو « يلصملا
 هفصوو « هتلتاقمو هتعفاذمب هو رمأو ٠ يدش ديعو اذهو «هيدي نب رع نأ نم هل ريخ

 د

 « يلصملا يدي نيب رورملا ميرحت ىلع لدي كلذ لكف « نيرقلا هعم نأو « ناطيش هنأ
 . انركذ امك ةرورضلا ةلاح ىف الإ

 مرحي هنإف ةرتس ذختا اذإ يلصملا نأ ىلع ليلد ثيداحألا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 ةثالث دعب ىلع رورملا نم عنام ال هنإف ةرتس ذختي مل اذإ امأ , هترتس نيبو هنيب رورمل
 . ةرتسلا ذاختا مدع يف طرفملا وه هنأل ؛ اهنود رم اذإ وه هيلع مثإلا نوكيو ؛ هنم عرذأ

 ةثالثب ٌدَدحُم هنأو « ةالصلا هرورم عطقي ام نايب ثيداحألا يف : ةعبارلا ةلأسملا
 ةقالثلا هذه نوك ىف ةمكحلا اتيبو . بلكلا رورم « رامحلا رورم « ةأرملا رورم : ءايشأ .

 اهنألف ةأرملا امأو « ناطيش هنأب ةمكحلا ةف ىبنلا نيب دقف بلكلا اءأ « ةالصلا عطقت
 هللا لاق امك « ركنم هتوص نألو « هل ناطيشلا ةنراقم ةنظم هنألف رامحلا امأو « ةنتف

 ٠۹ : ٠ : نامقل | ( رولات ْوَصَل توضأ ركن ره ىلاعت

 اهدييقت ةياورو « ضئاح ريغ وأ ًاضئاح تناك ءاوس « ًاقلطم ةالصلا عطقت ةأرملاو

 نألو « اهريغو ضئاحلا نيب قرف ال هنأل ؛ اهب لمعي الو « ةحيحص ريغ ضئاخلاب
 بلكلاو «رامحلاو « ةأرملا»: لاق اغإو « اهديقي مل نيحيحصلا يف يذلا ثيدحلا
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 ىلصملا ةرتس باب . ةالص ةالصلا باك _ ٠ 0 0 مارملا عولب حرش

 الو دنسلا ةيحان نم اهيف ةجح ال ضئاحلا ةياورف « ضئاحلاب اهديقي ملف « .دوسألا

 : ةي ىبنلا لاق امك « اهلجرب الو اهديب تسيل ةأرملا ةضيح نإ مث « ىنعملا ةيحان نم

 . اهريغو ضئاحلا نيب قرف الف كديب تسيل كتضيح نإ

 نأ لضفألا ةرتسلا نأ ثيداحألا تنيب دقف« ةرتسلا ديدحت : ةسماخلا ةلأسملا

 . ًارجح امإو « ًارادج امإو « ًادومع نوكي نأ امإ  ًاعفترم ينعي ۔ ًاصخاش ًائيش نوكت

 وألا اه نم تيش دج مل ذو ؛ يلصلل مامأزكرت ةزنعوأ «ةيرح رأ ءاصع امو

 وأ دومعك ءىش ىلإ ىّلص اذإ هنإ : اولاقو « اب يبنلا لاق امك ًأطخ طخي هنإف

 لو ريالا وأ نمبألا هبجاح ىلع اهلعجي افا ادص اهدنصقي ال نإ« رح

 ىلص اذإ ديم يبنلا ناكو . مانصألا ةدّبعب ًاهبشت كلذ ىف نأل ؛ ًادومص اهيلإ دمصي

 نأب « ًاليلق هنع ليامتي امنإو « ًادومص هيلإ دمصي ال صخاش ءيش ىلإ وأ دومع ىلإ
 . ىنميلا هنيع ىلع وأ « ىرسيلا هنيع ىلع هلعجي

 مامأ رورملا نم عنام الف « هفلخ نمل ةرتس مامإلا ةرتس نأ : ةسداسلا ةلأسملا

 نم رورمملا ةلاحلا هذه يف عونمملا امنإ « ةجاحلل اميس الو « فوفصلا مامأ وأ نيمومأملا

 رمال سابع نسبا ةصق هفلخ نمل ٌةرتس مامإلا ةرتس نأ ىلع ليلدلاو ء مامإلا مامأ

 نأ ىلع لدف« لب يبنلا هيلع ركني ملو « فوفصلا مامأ نم رمو « ناتأ ىلع ًابكار

 . ملعلا لهأ نيب هيف فالخ ال اذهو « مهمامإ ٌةرتس نيمومأملا ةرتس

 نيبو ىلصملا نيب نوكت يتلا ةفاسملا نايب ثيداحألا يف : ةعباسلا ةلأسملا

 1 . اهنم نديلو « ةرتس ذختيلف مكدحأ ىلص اذإ : لوقي دم يبنلاف « هترتس

 ‹ يلصملا مامأ عاجطضالا له : لأسي دق نولوقي :.. ةيعرف يهو . ةنماثلا ةلأسملا

 ؟رورملا لشم اذه لهف  همامأ هرهظ لعجي نأب  همامأ سولجلا وأ همامأ لجرلا دم وأ

 رأ « يلصملا ىلإ هرهظ كرتو سلج- ولف « رورملا لثم سيل هنأ ىلع رثكألا : باوجلاو
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 مارملا غولب حرش ىلصملا ةرتس باب . ةالصلا باتك
 EET aT LT 66 ا بق أ 7-0-4١01 هدب سس سبا بوسع ب ب نسبس ب ب سل Pe بسب ب يسم .

 وم مهاب ممن عم ممم موف همر هام حج ماو سو سف سرا سياسات جواه سه هس عارم سمار سه وسام م 6 اخ وهاس ساس اس و سام سرع سا سو مارا ماع ماه امس مقاول واسس سول و ماعم HERERNE سوم ساس مج

 لوق اذهو « كلذ نم عنام الف« همامأ هيلجر دم وأ « يلصملا مامأ عجطضا وأ مان

 اهنع هللا يضر ةشئاع نإف ًاضيأو . ًارورم ىمسي ال اذه نأل ؛ ملعلا لهأ نم رثكألا

 دجسي نأ دارأ اذإف « ليللا نم يلصي وهو و يبنلا مامأ اهلجر دعو مانت تناك

 مامأ عاجطضالا نأ ىلع ليلد اذهف « اهلجر تدم ماق اذإو « اهلجر تّفكف اهّرمغ

 . زئاج هنأو « رورملا لثم ربتعي ال يلصملا
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 - ةالصلا ىف عوشخلا باب . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 لجرلا يّلصي نأ هكر هللا لوسر ىهن : لاق «ةريره يبا نع
 هدي لعجي نأ : ارصتخم ىنعمو . املس ظفللاو « هيلع قفتم ارصتخم

 . هترصاخ ىلع
YYلعف كلذ نإ تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يراخبلا ىفو -  

 . "؟ههتالص يف دوهيل

 اذه يف ثيداحأ دروأ مث (ةالصلا يف عوشخلا باب) : هللا همحر ظفاحلا لاق

 «اهصقني وأ اهيفاني ام كرتو ؛ ةالصلا يف عوشخلا ةيعورشم نمضتت اهلك , بابل
 يفاني ثيداحألا هذه يف ركذ ام لك نأ اهنيب عماجلاو « ةعونتم ثيداحأ يهو

 . اهنع يهن كلذلف ؛ هصقني وأ ةالصلا يف عوشخلا

 ىف عوشخلا لصأو « اهلل عوضنملاو لأذتلا : ةغللا يسف هانعم عوشخلاو

 : ىلاعت لاق« ضفخنيف توصلا ىلعو « نكستف حراوجلا ىلع رهظيو . بلقلا
 . [ :٠١08 هط] (اًسمهالِإ ممسك الف نمر لت اوصال اتع

 ج نوما حلفادف ) : ىلاعت لاق اذهلو ؛ ةالصلا حور وه : ةالصلا يف عوشخلاو
A ماو 3 

 يتلا تافصلا ركد مهحالف ركذ .i [؟-١ : نونمؤملا | 4هّْيَح و وعش م يتالص يف مه ذا
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 مارملا غولب حرش ةالصلا ىف عوشخلا باب . ةالصلا باتك

 يف عوشخلا نأ ىلع لدي ام « ةالصلا يف عوشخلاب اهأدبو « حالفلا مهل تببس

 نيب هيف عشخو اهنم لقع ام الإ هتالص نم دبعلل سيلو « ةميظع ةيمهأ هلة ةالصلا

 فصنب جرخيو يلصي دقو « لماك رجأب جرخيو دبعلا يلصي دقف أ 5

 ال يذلاف ؛ ادبأ رجأب جرخي الو يلصي وأ « كلذ نم لقأب وأ ءرجألا رشعب وأ رجألا

 ملا نوكي يكلو  ةداعإلاب رمؤي ال ناك نإو « رجأ هل بتكي ال هتالص يف عشخي

 بتجتي نأ نم هل دب ال « ةالصلا ءانثأ هبلق يف ارضاحو « هتالص ىف ًاعشاخ

 باب يف فنصملا اهركذ دقو « هتالص ىلع شوشتو « هعوشخ ىلع رثؤت يتلا ءايشألا

 رسف دقو « ًارصتخم ءرملا يلصي نأ نع دي هيهن ثيدحلا يفف - 10و ۲

 نم ةرصاخلاو « ةالصلا يف هترصاخ ىلع هدي ءرملا عضي نأب راصتخالا فتصل

 لكو « عالضألا لفسأو كرولا نيب ام وهو « بدجلا نم قدتسا ام يه : ناسنإلا

 لعف هنأب كلذ لّلعف هدعب يذلا تيدحلا ءاج مث « هيبناج يف ناترصاخ هل ناسنإ

 ىلع لدي راصتخالا نإف ًاضيأو . دوهيلاب هبشتلا نع انيهن دق اننأ مولعملا نمو « دوهيلا
 لاح يف ناك ديف يبنلا نأ ثيداحألا يف ءاج دقو « عوشخلا يفاني ربكلاو «ربكلا

 . هردص ىلع امهعضيو ىنميلا هديب ىرسيلا هدي ضبقي مايقلا

 هرسف ضعبلا نأ الإ ء ةالصلا يف راصتخالا ريسفت نم روهشملاو فورعملا وه اذه

 . اهيلع دمتعي ةرصخملاب ىمسب ام وأ اصع ذخأي نأب

 نم وأ ءروسلا طاسوأ نم ارقي نأ ةالصلا يف راصتخاالا : :مهضعب لاقو

 . ةءارقلا رصتخي هنأك : ينعي « اهرخاوأ

 احم راصتخالا نأ فنصملا هركذ يذلا ريسفتلا وه فورعملاو روهشملا نكلو

 : نيهجو نم كلذ يف ةمكحلاو . ةالصلا ءانثأ يف هترصاخ ىلع هدي عضي

 و هبر يدي
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 . دوهيلاب هبشتلا نع انيهن دقو درو امك  دوهيلا لعف هنأ : لوألا هجولا

 . ةالصلا ىف عوشخلا يفاني ربكتلاو « ربكتلا ىلع لدي هنأ : يناثلا هجولاو

 هنأو ةالصلا يف مايقلا ءانثأ يف راصتخالا ةيهارك ىلع ثيدحلا اذه لدف

 هي يبنلا هلمعي ناك ام لمعي نأ عورشملاو « عوشخلا عم ىفانتي وأ عوشخلا صقني

 . هردص ىلع امهعضوو هيدي ضبق نم

 نموه اميف دوهيلاب هبشتلا نع يهنلا ىلع ًاضيأ ثيدحلا لدي امك
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 مارملا غولب حرش ةالصلا يف عوشنلا باب . ةالصلا باتك

TAءاشعلا مدق أذإ» : لاق رم هللا لوسر نأ « طس نعو -  

 . هيلع قفتم «سرغملا اولصت نأ لبق هب اوؤدباف

 يف يبنلاو « ةادغلا ماعط ءادغلا نأ امك« يشعلا ماعط وه : ءاشعلا - ۸

 لكألل ئّيهو ءاشعلا رضحأ : ينعي (برغملا لبق هب اوؤدباف ءاشعلا مد اذإ) : لوقي

 « بلقلا روضحو عوشنملا يعدتست ةالصلا تناك الو « ةالصلا ترضَح نيح ىف

 ناسنإلا بلق نوكي نيح يفو « ركفلا شوشي ءاشعلا ىلع ةالصلا ميدقت ناكو
 نم يلصملا غرفتي نأ لجأ نم ءاشعلا ميدقتب يب يبنلا رمأ كلذلف ؛ ماعطلاب ًاقلعتم

 عشخي ال نأ ةيشخ ءاشعلا ىلع ةالصلا مدقي الو  هتالص نع هلغشت يتلا لغاوشلا

 الو هنإف ماعطلا ىهتشي ناك وأ « ًاعئاج ناك اذإو « فيعض ناسنإلا نأل ؛ هتالص ىف
 كلذ هلغشيو « يلصي وهو هرطاخ ىف لوجيف « ماعطلا كلذب قلعتت هسفن نأب كش

 . هتالص نع

 ام بنجتي نأ هيلع نأو « ةالصلا يف عوشخلاب بّلاطم ملسملا نأ ىلع اذه لدف

 بارشلاو ماعطلا نم اهتبغر هسفن يطعي نأ كلذ نمو « هتالص ىف هيلع شوشي

 . كلذ ريغو

 ا هناحبس هنإ ثيح « هدابعب هللا ةمحر ىلع  ًاضيأ  ثيدحلا اذه لدو

 نأ لبق حابملا نم هيهتشت ام مهسفنأ اوطعُي نأ مهل هناحبس زواجت هنإف مهفعض ملع

 . اهلغشي ام ةيلاخ يهو لبقت نأ لجأ نم « هتدابع ىلع لبقت

 .«ماعط ةرضحب ةالص الد : ظفلب رحنأ ثيدح ىنعملا اذه يف ًابيرق يتأيسو

 وه ةلعلاو « ماعطلا ةرضحب ةلماك ةالص ال : ىنعي « ةالصلا لامكل ىفن انه يفنلاف

 . ةالصلا يف هركف هيلع شوشي ام ماعطلاب هبلقو هسفن لاغشنا نم انركذ ام

 : نيتلأسم ىلع هيبنتلا نم انه دب الو

 )١( (هه1/) ملسمو « (1۷۲) يراخبلا .
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 ةالصلا يف عوشخلا باب . ةالصلا باتك
 مارملا خولب حرش یی 1 حرس س Cogan ن بس

 00د عع بع د5 جدع عت دع م من ياعم معز عمت 6 ع فيو ميم م و راعم ه RHR و وير هم م HASHES وهو مرج وق م يور رو و مهم و وو م ومعك و وو هو روك همن ممم

 ثيحب ماعطلا ميدقتل ًاتقو ةالصلا تقو ناسنإلا ذختي ال نأ : ىلوألا ةلأسملا

 ةالص هسفن ىلع توفيف « ةالصلا تقو يف مئاد لكشب ماعطلا تقو لعجي

 نم تارملا ضعب لصح اذإ امأ « اهتقو لوأ ىف اهئادأ ةليضف نم اهمرحيو « ةعامجلا

 . يلصي مث لكأي نأ هيلعو « هنم عنام ال اذهف ء دصق ريغ

 سلج ول هنأ ثيحب ؛ اهتقو رخآ ىف ةالصلا تناك اذإ ام يهو : ةيناثلا ةلأسملا

 الغل ؛ ءاشعلا لبق ةلاحلا هذه يف ةالصلاب ادبي : اولاق « تقولا جرخ ماعطلا ىلع

 ةعس عم هب دارم اذه (هب اوؤدباف ءاشعلا رضح اذإ) : دَ هلوقف . ةالصلا تقو حرخي

 هذه يف مدقت ةالصلا نإف ةالصلاو ماعطلل عسي ملو تقولا قاض اذإ امأ « تقولا

 . ةلاحلا
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 مارحلا غولب حرش ةالصلا ىف عوشخلا باب . ةالصلا باتك

 يف مكدحأ ماق اذإ) :ِكَك هللا لوسر لاق :لاق هذ ٌرذ يأ نعو "9
 .'حيحص دانسإي ةسمخلا هاور .(ههجاوت ةمحرلا نإف ؛ىصحلا حسم الف ةالصلا

  - E3عد وأ ةدحاو» : ` دمحأ دازو (¥) 1

  - ۲٤١ليلعت ريغب هوحن بيقيعم نع حيحصلا يف ىفو .

 دارملا (ىصخلا حسمي الف ةالصلا يف مكدحأ ماق اذإ) : هلوقو - ١٤و ۳۹ ٠9

 ش ربع هنکلو ع« ىصح ريغ وأ ىصح نوكي نأ نم معأ وهو « بارتلا انه ىصحخلاب

 ىصحلاب ةشورفم نوكت اهنأ تقولا كاذ ىف مهدجاسم ىف بلاغلا نأل ؛ ىصحل اب

 . كلذ ريغو « هيلع ىلصي يذلا

 هيلع يلصي يذلا ىصخلاو بارتلا حسمي آل : ينعي ب (ىصخل اسما : لوقا

 را یری ا نم ةتهبجي قلع ام نإ :هانعم : ليث (ههجاوت ةمحرلا ناال : هات

 لم فالق لا ىلع ةعاطقاراثآ قت نأ بسب ل هلل اط

 عرشلا نأ امك « كسلا ةحئار نم بيطأ هدنع يهو « سانلا اههركي ىتلا مئاصلا مف

 رثأ هيلعو ةمايقلا موي لجو ّرع هللا ىقاليل ؛ هلسغ نود هئامدب ديهشلا نفدي نأ رمأ

 ش . ةداهشلا رثأو ةعاطلا

 ةحئار بحي ا

 دمجأو « )1١117( هجام نباو « 1/۳ يئاسنلاو ء (۳۷۹) يذمرتلاو « (440)دواد وبأ )١(
(ITT) . 

 . (؟445١) دنسملا ىف یهو « ةحيحص ىهو « دمحأل ىرخأ ةياور هذه(۲)

 . «ةدحاوف ًالعاف تنك نإ» : ظفلب (045) ملسمو « )۱۲١۷( يراخبلا(")

 مو ١



 ةالصلا يف عوشخلا باب . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 سمي الو « هتهبج ىلع يذلا ىصحلا سمي ال : ينعي « نيينعملا عي ثيدحلاف

 هيفو « ةعاطلا راثآ نم رثأ ىصحلا اذه نأ ليلعتلاو « هيلع دجسي يذلا ىصحلا

 يتلا ةكرحلا نم ىصخلا سم يف نإ مث . هلاح ىلع كلذ ىقبيف « هللا نم ةمحرلا

 ىذأتي ناك اذإ هنأ الإ « كلذ نع يهنلا ءاج اذلو ؛ هعوشخ نم لّلقُتو ىلصملا لغشُ

 وأ كوش نم « اهيلع دجسي يتلا ضرألا يف ءيش نم وأ « هتهبج يف قلع ءيش نم

 ركذ دقو اذه ةجاحلا لجأل اذه ليزي هنإف « هريغ وأ ىصح نم هيف رثؤي ءيش

 ءالصم ئيهي نأ هتالص يف لدي نأ لبق يلصملا ىلع ىغبني هنأب ءاملعلا

 وه اذهو « ةالصلا يف وهو هتلازإل جاتحي وأ هيذؤي ًائيش هيق كرتي الف « هحلصيو

 . هل نسحأو هب ىلوألا

 . (ههجاوت ةمحرلا نإف) : هلوق لود نم : ينعي (ليلعت ريغب ) : هلوقو
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 مارملا غولب حرش _ ةالصلا يف عوشخلا باب .ةال ةالصلا باتك

 نع هللا لوسر تلأس : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو _- ۲

 ةالص نم ناطيشلا هسلتخي سالتخا وه» : لاقف ةالصلا يف تافتلالا

 ۰ ("7يرامخبلا هاور «دبعلا

 ةالصلا ىف تافتلالاو كايإ» :  هححصو  سنأ نع يذمرتللو _ ۳
 ۰ aE ةكله هنإف

 لوألا ثيدحلاف ةالصلا يف تافتلالا عنم ىلع نالدي ناثيدحلا 74768 ۲

 وأ زوجي له ةالصلا يف تافتلالا نع ديب ىبنلا تلأس اهنع هللا يضر ةشئاع نأ هيف

 ةياورلا يف ءاجو (دبعلا ةالص نم هسلتخي سالتخا وه) : هك ىبل لاقف ؟زوحجي ال

 . (ةكله هنإف ةالصلا ىف تافتلالاو كايإ) ىرخألا

 هجولاب فارحنالاو « ندبلاب وأ هجولاب فارحنالا : هانعم ةالصلا يف تافتلالاف

 صقتنيف ؛ ناطيشلا هسلتخي سالتخا هنأل ؛ ةالصلا لطبي الو ةيهيزنت ةهارك هركي

 . ذبعلا ةالص

 ؛ ةالصلا لطبي اذهف . هبنج ىلإ اهلعجي وأ « ةبعكلا ريدتسي نأك ندبلاب فارحنالا امأو

 اهنع فرحنا اذإف « ةالصلا ةحص طورش نم طرش اهلك ةالصلا يف ةلبقلا لابقتسا نأل

 لاتقلا يف فرحتملاك ةرورضل ناك اذإ أمأ « لطبت هتالص نإف رذع ريغ نمو ةرورض ريغل هندبب
 الف « ودعلا لاوحأ دصرتو ةسارحلا لج أل ؛ فوخلا ةالص يف فرحتملاو . فوخلا ةالص ىف

 نم كرحتف مهاد ودع وأ ةيح وأ عبس هردب نأك « كلذ ىلإ ةجاحلاو ةرورضلل كلذب سأب

 . هتالص لطبت ال ةرورض هذهف ٠ ةالصلا ىف وهو هتعفادم لجأ

 , ًاسالتخا ىمسي اذهف « ةلفغ ىلعو ةيفخب ءيشلا ذخأ : هانعم سالتخالاو
 نم ةيفخ هذخأ نإو « ًابصغو ًاباهتنا ىمسي ر اذهف ةبلاغمو ةينالع ء ءيشلا ذحخأ اما

 ی س

 )١( مقرب )۷۵١( .

 يذمرتلا (؟) )0588( .
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 ةالصلا يف عوشخلا باب . ةالصلا باتك مارملا غولب حرض

 اذهف زرح ريغ نم ةيفخ هذخأ اذإ امأ « عطقلا هيف بجي ةقرس ىمسي اذهف زرح
 . اسالتخا ىمسي

 « باوثلا نم هنامرحو هئاوغإو دبعلا لالضإ ىلع صيرح - هللا هنعل  ناطيشلاف

 ريغي هنأ امإو « يلصي هكرتي الف ًايئاهن امإ ةالصلا نع ناسنإلا فرصي نأ لواحي وهف

 دبعلا يرغي هنأ كلذ نمو « اهباوث صقنيو اهب لخي نأ لجأ نم هتالص يف هيلع

 ؛ هتالصب مامتهالا مدعو ثبعلا لجأل الإ ءىشل ١ ‹ ىلصي وهو ههجوب تافتلالاب

 نأ هب قيلي الف « هوعديو هبر يجاني هللا ىلإ هجم هللا ىلع ٌلِبُْم هتالص يف هنأل

 نإف هبر نع تفتلا اذإف ؛ « يلصملا لبق ههجو بصني هللاو « لجو رع هللا نع تفتلي

 . هيلع لقيا هللا نإف هبر ىلع لبقأ اذإو « هنع ضرعُي هللا
 , طقف هجولاب ًاتافتلا ناك اذإ اذه هوركم ةجاح ريغ نم ةالصلا ىف تافتلالاف

 يزاغملا ضعب يف ناك امل ةي يبنلا نإف « زوجي هنإف ةجاحل تافتلالا ناك اذإ امأ

 تفتليو يلصي ديم ناك ودعلا لاوحأ دصرتي باعشلا نم بعش ىلإ ةعيلط لسرأو

 ريغل ناك اذإ امأ  ةجاحل ناك اذهف « هتهج نم ودعلا يتأي نأ ةيشحخ بعّشلا ىلإ

 تافتلا نع انيهن دقو « ناطيشلا هسلتخي سالتحاو ةالصلا يف صقن هنإف ةجاح

 مدع ىلع لديو ء ةالصلا نع ضارعإلا ىلع لدي تافتلالا نأل ؛ بلعثلا تافتلاك

 . ةالصلا جراخ رومأب لوغشم ناسنإلا نأ ىلع٠لديو « ةبغرلا

 امک و« لب يبنلا لعف امك هجولاب نوكي نأ « تافتلالا يف ليصفتلا وه اذه

 يف هتيب نم ذب يبنلا مهيلع جرح الو « ةباحصلاب يلصي ناك امدنع ركب وبأ لعف

 . و هللا لوسر اذإف ركب وبأ تفتلاف « حيبستلا نم ةباحصلا رثكأ هتوم ضرم

 ىلإ ه هريسم ةهج ىلع يلصي رفاسملا نأ انب رم دقو . عسوأ كلذ يف هرمأ عوطتلاو

 عسوأ ةلفانلاف (عوطتلا يفف دب الو ناك نإو) : لاق اذهلو ؛ هتلحار هب تهجوت ثيح

 . ةضيرفلا نم انأش
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 ‹ تافتلالا نم دم اهرذحي « ريذحتلا باب نم اذه (كايإ) : ةشئاعل ٌدْيَك هلوقو
 ناطيشلا لخدي هنألو « ىلصملا باوث صقني هنأل ؛ (ةكله هنإف) : هلوقب كلذ للعو
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 ةالصلا يف عوشخلا باب .ةالصلا باتك _ مارملا غولب حرش

 ىف مكدحأ ناك اذإ» : د هللا لوسر لاق : لاق هبط سنأ نعو - 64
 نع نکلو « هيچ نع الو هيدي نيب قصي الف ۽ هر يجني هنإف ةالصلا

 : 3 «همدق تحت وأ» : ةياور ىفو : لع قمتم (همدق تحت هلامش

 ثيدحلا يه ىوجنلاو « لل هبر بطاخي : يأ (هبر يجاني) : و هلوقو - 45

 [۷۸ : ةبوتلا ] ( بويعا عما تاو هدو و شرس مکی هلآ تا الحلا ) ىفخ ا

 الف ةثالث متنك اذإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « سانلا نيب ةيفخ ثدحتلا وه يجانتلاف

 ملسمو « (1740) يرامخبلا هجرخأ | «هنزحي كلذ نأ لجأ نم ثلاثلا نود نانثا ىجانتي

 نانثا راصو؛ دحاو سلجم يف صاخشأ ةثالث كانه ناك اذإ هنأ يعيبطلا نمو [(5184)

 : ثلاثلا دنع كوكشلا ثدحت نأ ىعيبطلا نمف« امهنيب اميف ةيفخ ةيفخ ناثداحتيو نابطاختي مهنم

 . كلذ ريغ ىلإو « هناباتغي امهنأ وأ « هل ناديكي امهنأ وأ« هنم نارخخسي امهنأب نظي هنإ تيح

 هللا الا ت يب هدر ا هنإف ل در يدلي نيب مك اذإ دبعلاف
 لع و لحس لمح ےہ

 . ىفخ توصب رهف ىوجنلا ا امأو عفت ر م توصب ب تركت ةادانملاف < ةادانملا ريغ اذإ

 « هيدي نيب قصببي الف بدألا ةءاسإ نع يلصلا دعتبي نأ ؟ س لالجإ نمو

 يف اذه ناك إف بألا وسو حيفا نم اذه نوک لأ« همامأ تقصبوأ تلفت مل

 لشم دبعلا بسجتيلف « مركيو مّظعيو لجي نأب قحأ العو لج هللاف « قولخملا قح

 . هيلع لبقم هبرو « هبر يجاني هنأ كلذ يف 5 ليلعتلاو « هيدي نيب قصبي الف ءاذه

 لج هللا امنإو « هيناح ىلإ هللا نأو « هقلخي طلتحتم هللا نأ كلذ ىلعم سیلو

 هتاحبس هنم برق « هادان اذإ هدبع عم وهو « هتاوامس قوف « هشرع ىلع ىلع العو

 . (همذ) ملسمو ؛ (1Y1£) يراخبلا(١)

 . )1( يراخبلا دنع( ۲)
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EA #4 #م هس قم سم م سم هي ادعمنا  SPHاع شام هام دع سمع  HFH RRR RRS rnمام سم عم اس هسه همم مق هماو م وهم  HHHHمم مه محم ممم هدمس هام امش او هان عش  

 : ثيدحلا يفو « ايش نوواسي ال هللا ىلإ ةبسنلاب تاقولخملاو دابعلا لكف « ىلاعتو

 فك يف ةلدرخك الإ نمحرلا فك يف عبسلا نوضرألاو سلا تاوامسلا ام»

 لج هللاف « ةريغصو ةريقح هيلإ ةبسنلاب تاقولخملاو « ميظع العو لج هللاف (مكدحأ

 وهو « هدابع نم بيرق وهف ولعلا يف هيلع ًايوتسم هشرع ىلع ًايلاع ناك نإو العو
 ىف هنأ وأ سانلاب طلتخم هنأ كلذ منعم سيلو « ا هولع يف بيرق « هوند يف ىلع

 6 برماَوْدُجْسََو) : لوقي اذهلو ؛ كلذ نع هللا ىلاعت « يلصملا هيف يذلا ناكلا

 هللا نم برتقيف قيلي ابرق يعادلا نم بيرقو « يلصملا نم بسيرق هللاف ۾ 0

 نسم العو لج قلاخلا برق وه امئإو « قولخملا نم قولخملا برقك سيل « هلالجب
 . قولخملا

 هنيمي نع يذلا نأل (هنيمي نع الو)ليلعتلا انفرع دقو (هيدي نيب نقصبي الف)
 تنك ءاوس تاولصلا جراخ تنك ول كنإف ىلاتلابو « تانسحلا بتكي يذلا كلا

 نإو « كنيمي نع الو كمامأ قصبت نأ كل يغبني ال هنإف « ًاسلاج تنك وأ « يشق

 ةلازإل  انفرع امك  لامشلا نأل ؛ كراسي نع قصبت امنإو . دكأ ةالصلا يف اذه ناك

 . تاروذاقلا نع ناصتو مركت يهف نيميلا امأو « ىذألا

 « قاسبلا وأ قازبلا : لاقيو - قاصبلا نفدي نأ يغبني : ينعي (همدق تحت)

 وأ قيرلا جارخإ : قاصبلا ىنعمو  داصلاب اهحصفأو « نيسلا وأ يازلا وأ داصلاب

 . قاصبلا وه اذه « مفلا نم ةماخنلا

 ريغ يف ىلصي ناك اذإ اذه : اولاق « همدق تحت وأ هراسي نع قصبي هنوكف

 لعف دقو « ليدنم ىف وأ هبوث يف قصبي هنإف دجسملا يف ىلصي ناك اذإ امأ « دجسملا

 : لاق مث « ضعب ىلع هضعب درو « هبوث يف قصبف « هباحصأ همأعو هو يبنلا كلذ

 يف ىلصي ناك اذإف )٥٥١([ ملسمو « (505) يراخبلا هجرخأ | «اذكه لعفي وأ»



 ةالصلا يف عوشخلا باب ةالصلاباتك 0 ماوئاغولب حرش

 نع ىهن هنأل ؛ هيمدق تحت الو هراسي نع ال « دجسملا ةيضرأ ىف صبي الف دجسم

 هجرخأ | «ةعيطح دجسملا يف قاصبلا» : ديم ىبنلا لاق دقف  دجاسملا ىف قاصبلا

 ريغتف دجسملا ةلبق يف ةماخن هيَ ىبنلا ىأرو . [(081) ملسمو « )4١5( يراخبلا

 نابح نبا هجرخأ] بيط نم قولخب اهناكم خطلي نأ رمأو « اهكح مث « دب ههجو

 . [(049)ملسمو « (5007/) يراخبلا هلوأ جرخأو « (5756)

 نم ءيش ناسنإلا ردب اذإ نكلو « ةئيطخ وهو قاصبلا حلصي ال دجاسملا يفف

 نم هجرخيو هعم هلمحيو هيف صبي ليدنم هعم نوكي وأ « هبوت يف قصبيلف كلذ
 ا . دحل

 نع وأ همامأ قاصبلا نأل ؛ ةالصلا يف عوشخلا باب ىف فنصملا هقاس ثيدحلاو

 ءاسأ هنأو؛ لك برلا ةمظع رضحتسي مل هنأو ٠ ةالصلا يف عوشخلا يفاني هني

 . هنيمي نع يذلا ميركلا كلملا قح يفو لاو هللا قح يف بدألا

 نب قاصبلا نأ ىلع لدو « ةالصلا يف عوشخلا ةيعورشم ىلع ثيدحلا اذه لدف

 . هتكئالم عمو لاكن برلا عم بدألاو عوشخلا عم ىفانتي هنيمي نع وأ يلصملا يدي

 وأ هراسي نع قصبي هنأ دجسملا ريغ يف يلصي ناك اذإ هنأ ىلع  ًاضيأ - لدو

 يف امإ « لوقنم ءيش يف قصبي هنإف دجسم يف ىلصي ناك اذإ امأو « همدق تحت

 نبع ناصي دجسملا نأل ؛ دجسملا نم هجرخي مث « هعم ليدنم يف امإو هبوث

 ظ تاروذاقلا
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foهب وتس اهضع هللا يضر ةفئاعل ارق ناك لاق ەنعو  

 لازت ال هنإف ءاذه كمارق انع يطيمأ» : ةف يبنلا لاقف ؛ اهتيب بناج

 . . "!يراخبلا هاور «يتالص يف يل ضرعت هريواصت
 اهنإف» : هيفو < هج يبأ ةيناجبتأ ةصق يف اهثيدح ىلع اقفتاو 3

 يتالص نع ينتهلأ

 «تيبلا يف اهل ٌةوهس ُترتس دق اهنع هللا ىضر ةشئاع تناك - 440

 ترتسف « شوسقنو طوطخ هيف ططمخم ءاسك وه : مارقلاو « مارقب اهترتس « ةوكا ينعي
 تاموسرلا هذه هل تضرع هُو هللا لوسر ىلص املف « ةوكلا هذهو ةقاطلا هذه هب

 كمارق اتع يطيمأ) : اهل لاق هتالص نم هيم يبنلا غرف ال مث , هتالص يف شوقنلاو

 . ثيدحلا (...اذه

 « ةيناجبنألاو « ةيناجبنألا ةصق ىلع « ملسمو يراخبلا : يأ (اقفتاو) - "4

 تءاجو ؛ جبنم اهمسا ماشلا يف ةدللب ىلإ ةبسن وأ ناجبنأ اهمسا ةدلب ىلإ ةبسن

 ‹ ةيسكألا اهيف عنصت ةدلب يهو « حجرأ لوألا نأ الإ « سايقلا فالخ ىلع امتبسن

 . شوقنلاو تاموسرلا نم لاخ ءاسك يهو : ةيناجبنألا اتو

 : ةصيمخلاو « ةصيمخ هي يبنلل ىدهأ ميه اب أ وأ مهج ابأ نأ : ةصقلاو

 ‹ ةصيمخلا هذهب يَ ىبنلا ىلصف « ‹« طوطخو شوقن هيف : ينعي « مالعأ هيف ءاسك

 هذهب اوبهذا» : لاق ملس املف « اهمالعأ ىلإ رظن هنأل ؛ هتالص نع هتلغش اهنكلو

 :نم اهيف امل؛ ةصيمخلا درف امهج ىبأ ةيناجبنأب ينوتأو ٠ مهج يبأ ىلإ ةصيمخلا

 هسيف سيل بوثب اهلدبي نأ مهج يبأ نم بلطو « ةالصلا نع هلغشت يتلا تاموسرلا

 يتلا ةيدهلا دري مل هنأ هل نيو «هرطاخ بيعي كلذو « ةيناجنألا وهو الع
 س. س

 . )۳۷٤( مقرب( )

 .(065) ملسمو؛ (77) يراخبلا (؟)



 ةالصلا ىف عوشخلا باب .ةالصلا بناتك مارملا غولب حرش

 هو هقالخأ نسح نم اذهف « هتالص ىف هيلع رثؤي ال ءيشب اهلادبإ دارأ اغإو « اهادهأ

 | . هتباحص عم

 يف وأ هبايث يف تاموسرلا نم يلصملا لغشي ام ةيهارك : نيثيدحلا نم دهاشلا

 ؛ تاموسرلاو فراخزلاو شوقنلا نم هيلع ىلصي ىذلا ناكملا ىف وأ دجسملا رادج

 دجاسملا نأ ىلع  ًاضيأ  نائيدحلا لدو . اهيلإ رظني امدنع ىلصملا لغشُت اهنأل

 تايآلا ةباتكك « تاباتكلاو تاموسرلاو تاشوقنلا نم ةيلاخ نوكت نأ ىغبني

 : نيلصملا لغشُت اهنأل ؛ دجاسملا يف هنع ىهنم كلذ لكف « كلذ ريغو ةيعدألاو

 ةلالجلا ظفل ةباتكو. باتكلا لهأ سئانك ةفرخزب ًاهبشت اهتفرخز يف نأ نع ًالضف
 دشأ اذهو دجاسملا ضعب يف دوجوم وه امك بارحلا دنع هُو لوسرلا مسا ةباتكو
 . هللاب ةت لوسرلا ةيوست نم لمعلا كلذ هب رعشي ال

 ء هلوح ام ىلإو همامأ رظني الف « هرظن رصقي يلصملا نأ ىلع ثيدحلا لد امك

 . لغاوشلل عطقأو « عوشخلل ىعدأ كلت نأل ؛ هدوجس عضوم يف هرظن رصحي امنإو

 ؛ مهج يبأ ىلع ةيدهلا دري مل هنإف « دك هقأخ نسح ىلع ثيدحلا لد امك

 . هرطاخ بيطيل اهنع الدب بلط امنإو
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 201 كهلل لوسر لاق لاق هرم نب رباج نعو - 141 2

 هاور «مهيلإ عجرت ال وأ ء ةالصلا يف ءامسلا ىلإ مهراصبأ نوعفري ماوقأ
 ملسم 00

 « نيهتنيل هللاو : ريدقتلاو «فوذحم مسقل ةئطوم ماللا (نيهتنيل) - 4
 « ةليقثلا ديكوتلا نون نونلاو « نيهتنيل هللاو : فوذحم مسق باوج يف تءاج ماللاف

 نع درجم هنأل ؛ عفر لحم يف وأ « مزج لحم يف حتفلا ىلع اهعم ينبم لعفلاو
 ظ . ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتا لجأ نم حتف هنكلو « بصانلاو مزاجلا

 : ةالصلا يف : ينعي (ءامسلا ىلإ مهراصبأ عفر نع) « يهتني لعاف (ماوقأ)
 « سمشلاو موجنلا نم اهيف امو ءامسلا ىلإ رظني ملولو « عفترا ام ء ءامسلاب دارملاو
 ال يلصملاف « عفترا ام انه ء ءامسلاب دارملاف  هنع يهنم ةالصلا ىف رصبلا عفر درجمف

 مهراصبأ عوجر مدعب اوهتني مل نإ مهدده كَم ىبنلا نإ لب « هرصب عفري نأ هل زوجي
 . اذه يف ديدش رطخلاف « مهيلإ

 نم بولطملاو « عوشخلا عم ىفانتي ءامسلا ىلإ رصبلا عفر نأ كلذ يف ةمكحلاو

 عوشخلل ىعدأ كلذ نأل ؛ هدوجس عضوم ىلإ هرظن لعجي نأب ؛ عوشخلا يلصملا

 . لغاوشلل عطقأو

 عوشخلا بلط ىلع لدو « ءامسلا ىلإ رصبلا عفر ميرحت ىلع ثيدحلا اذه لدف
 ىلإ هرصب عفري يذلا نأ ىلع لدو « لغاوشلا نم هعم ىفانتي ام عنمو ةالصلا يف
 . 8 هللا نم هل ةبوقع هرصب لاوز يهو « ةبوقعلاب ددهم ءامسلا

 . عوشخلا ىلع رثؤي ام كرت وه بابلا اذه نم دهاشلاو

 )1١(برقم )٤۲۸( .
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 ةالصلا يف عوشخلا باب . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 و هللا لوسر تعمم : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع هلو ۸

 )۱( «ناثبخألا هعفادي وه الو « ماعط ةرضحب , ةالص Yn : لوقي

 ةالص ال هنأ دارملا سيلو « ةلماك ةالض ال ينعي (ةالص ال) : هلوق - ۸

 . لامكلا يفن انه دارملا اغإو « ةلطاب ةالصلا أو  الصأ

 بابلا لوأ يف يذلا ثيدحلا نأ الإ« بابلا لوأ يف قبس اذه (ماعط ةرضحب )

 . ماع اذهو « برغملا ةالصب هصح

 طئاغلاو لوبلا امهو « ثبخأ ةينثشت ناثبخألا (ناثبخألا هعفادي وه الو)

 هعفادي يذلاف « طئاغلل ًابقاح وأ لوبلل ًانقاح نوكي نأب « هجلاغي : ىنعي (هعفادي)

 5 يبنلاف . نونلاب ًانقاح ىمسي لوبلا هعفادي يذلاو « ءابلاب ًايقاح ىمسي طئاغلا

 نأل ؛ طئاغلاو لوبلا امهيلك وأ نيثبخألا دحأ دوجوب لوغشم وهو ىلصي نأ ىهن

 شام بت ىلع لاف« اهيف عشخب لوم الو هتالص هيلع ضرب كلا

 نأ هيلع نإف « امهيلكب وأ طئاغب سحب وأ لوبب سحي ناك اذإ هنأو « يلصملا ىلع

 ‹ نيثبخألا نيذه نم ٌميرتسم وهو ةالصلا يف لخخديو « ًاضوتي نأو « امهنم صّلختي
 . هتالص ىف هللا ىلع لابقإلاو عوشخلا لجأ نم

 هعفاديو ءوضو ىلع ناسنإلا ناك ول هنأ ىري ةيميت نبا مالسإلا خيش نإ ىتح
 نأ هل لضفألاف « هءوضو ضقت لاح يف ءوضولل رخآ ءام هدنع سيلو « ناثبخألا

 كلتب هتالصو « ىلصيو مميتي نأ ىلإ كلذ ىدأ ولو « نيثبخألا نيذه نم ىّلختي

 نوكي مميتلاب هتالص نأل ؛ ناثبخألا هعفادي وهو ءوضوب يلصي نأ نم لضفأ لاحلا

 هنإف ناثبخألا هعفادي وهو ءوضولاب هتالص امأو « هتالص ىلع ًالبقف ًاحيرتسم اهيف

 . ٤۷/١[ ىربكلا ىواتفلا رظني 1 هتالص نع ًالوغشم نوكي

 . (030) ملسم (0)
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 مارملا غولب حرش ةالصلا ىف عوشنلا باب . ةالصلا باتك

 نوم و مم رو هرم هرب هس سم هسه سه ورع هاهو و سه مه ورب ساكس عامك سهو وامام سمس سمه 4 سو سهر مرمام هامم م هيامم مريع ويم عمت سوفت هس و ممسع همم مع م م سم عق م م سع ةاهع مدعم مع ع جاد ا+

 : لئاسم ىلع لدي ثيدحلا اذهف

 هتبغر دسي ام هنم لوانتيو رضح اذإ ماعطلا مدقي ناسنإلا نأ : ىلوألا ةلأسملا
 ( : ةالصلا يف لخدي نأ لبق

 . طئاغلا وأ لوبلا نيثبخألا دحأب لوغشم وهو ةالصلا ةيهارك : ةيناثلا ةلأسملا

 لوبلا لشم هنإف هفوج يف هقياضت حيرلا تناك اذإف « حيرلا ًاضيأ هلثمو : اولاق
 ًاضوتيو كلذ نع ىلختي نأ هيلع لب « كلذك وهو ةالصلا ىف لخدي الف « طئاغلاو

 ىلع رثؤي ام ةلازإو ةالصلا يف عوشخلا بلط ىلع لد ثيدحلاف « حيرتسي نأ لجأل
 . عوشخلا

 سل سا



 ةالصلا ي يف عوشنلا باب .ةالصلا باتك 00 مارملا غولب حرش

 نم بؤاغتلا» : لاق يبل نأ 4 هةر يره يبأ نعو - 5ع

 يدمرتلاو « ملسم هاور؛ علطتسا ام مظكيلف مكدحأ بعت اذإف « ناطيشلا

 ٢ ةالصلا يف : دازو

 دنع الإ لصحي ال وهو « ةوقب فوجلا نم سفنلا جورخ وه : بؤاثتلا - 4

 هيلع طلستي هنإف لسكو روتف هدنع ناسنإلا ناك اذإف « روتفلاو مولا ةبلاغمو لسكلا

 ببسي يذلا وه ناطيشلا نإ : يأ « ناطيشلا نم هنأ 25 یبنلا نیب ر دقو « ىؤاثتلا

 ناسنإلا ناك اذإف « ةدابعلا نع هلسكيو « ةعاطلا نع هطبثيل ؛ ناسنالل ءىشلا اذه

 مضي نأب كلذو « عاطتسا ام مظكي نأب هجلاعي هنإف بؤاثتلا هل ضرعو ىلصي

 ‹ توص هل نوكيس همظكي ملو بؤاثتلا كرت اذإ هنإف همف ىلع هدي عضيو « هيتفش

 الو هبؤاثت مظكي نأ هيلع بجي اذل ؛ ناطيشلا هب حرفيو هعوشخ ىلع كلذ رثؤيف

 . كلذ ءانثأ همف حتفي

 « هسفن ىلع هب شوشي « جعزم توص بؤاثتلا ءانثأ هنم جرخي سانلا ضعب نإف

 ؛ نيرضاسحلا عم بدأ ءوس هيف بؤاثتلا اذه نأب كش الو« نيرخآلا هب يذؤيو
 ذا 4 كلل حم فبدأتي نأ ىلوأ باب نمو < سانلا عم بدأت نأ هل يبني ناسنإلاف

 . هيذب نب امئاق ناک

 ل لوسرلا نع هللا همحر فنصملا اهركذ ىتلا ثيداححألا هذه نأ رمألا لصاحو

 . هيلع رْثؤي ام كرتو ةالصلا يف عوشخلا بلط ىلع لدت

 . (7070) یذمرتلاو ء(؟9954) ملسم 01
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 دجاسملا باب ۔ ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 1 دود وأو دمحأ هأوزر . طو ف نأو «رودلا يف دجال

 ")هلاسرإ ححصو « يذمرتلاو

 ماكحأب ةقلعتملا ثيداحألا ركذ نم عرف ال (دجاسملا باب) : هللا همحر لاق

 ىه : دجاسملاف « دجاسملا وهو هيف ىدؤت يذلا ةالصلا ناكم ركذي نأ بسان ةالصلا

 ۰ . اهتفرعم بجي م ىبنلا اهيلإ دشرأ ماكحأ اهلو ‹ ةضورفملا تاولصلا ةماقإ لحم

 دجسملاو « اهحتفب « دجسم : لاقيو « ميجلا رسكب « دجسم عمج : دجاسملاو

 هب دارملاف ميجلا حتفب دجسملا امأو ؛ اهل صصخنلا ةالصلا ناكم وه ميحلا رسكب

 ' . دوجسلا عضوم

 يف ءاج امك « لامعألا لضفأ نم اهؤانبو « هللا ىلإ عاقبلا بحأ ىه دجاسملاو

 «ةنجلا يف اتيب هل هللا ىنب ةاطق صحفمك ولو ادجسم هلل ىنب نم» : ثيدحلا

 .[(6١5ا/) دمحأ هجرخأ « حيحص ثيدح |

 دعب ميركلا هباتك يف اهنأشب هون  ىلاعت هناحبس هللا تويب يه : دجاسملاو

 تيوتمَسلاَرو هلا : لاقف « ناميإلا لهأ بولق يف هيقلي يذلا هرون ركذ نأ

 رودلا اذه ناكم نأ ركذ مث [0 :رونلا | ( ٌةَبْمِ اف زوكشيك ورو لسم ضرألاَو
 س همس ام فر ڪيو مقرن نانا نأ توف ) : لاقف ء دجاسلا وه هقلطنمو

 ری رس ا 5-5 ا رس ن خا

 امر نوفا 2کلا وا اب ووصل اهو نعال ت مھال الل اا 5 ف ج لاصار دشلاباپف

 .(6094) ) يذمرتلاو « )٥۵(( دواد يبو« (1۸0٥ ٠( ةدنم» ىف دمحأ دنع وهو ؛ حيحص ثتيدح 000



 مارملا غولب حرش دجاسملا باب . ةالصلا باتك

 نأ هللا نذأ « دجاسملا يه تويبلا هذهف [۲۷ 75 :رونلا ] 222 ٌردصْبَأْلاَو بقل يبل

 فيرشتلا وهو « يونعملا عفرلاب ًاضيأ عفرت نأو « بسانملا ءانبلاب عفرت نأ عرش : يأ « عفرت
 هناحبس هللا ركذب اهترامعب كلذو « نيملسملا دنع اهردق عفرو اهل ةنايصلاو ميركتلاو

 ماء نم ولا دجسم رَمَحَياَمَنإ ): ىلاعت لاق امك ‹ تاعاطلاو ةالصلاو  ىلاعتو

 نوكت ةرامعلاف ٠۸[ : ةبوتلا ] لأ الإ سَ لَو ركل َقاَءَوَءْوَلَّصلَاَءاَمَأَو ر خلال هلأ

 . هللا ةدابعو ةعاطب اهترامع نأل ؛ يفكت ال اهدحو اهنكل ءانبلا داومو نيطلاب

 نوكي ال ًاضيأو « اهيف ىّلصي الو دجاسملا ديشت نأ امأ , ةيقيقحلا ةرامعلا يه هذه 53 0

 ال دجاسملا هذه نإف « ميلعتلاو ملعلا رون نم مالسإلا ردص ىف دجاسملا يف ناك ام اهيف

 ىفو « ديم هللا لوسر دهع ىف تناك دجاسملا نإف « اهداجيإ نم ىولطملا ضرغلا يدؤت

 ؛ ةعامج مهتاولص اهيف نووي ؛ ؛ نيملسملل عاعشإ تارانم تناك « حلاصلا فلسلا دهع

 اميف هنوسرادتيو - لجو زع- هللا باتك اهيف نوسرديو « مهئاملع نم ملعلا اهيف نوقلتيو

 اهيف سلجي ناك هنأ امك 4 داسو هللا ةعاط يف ةديدعلا مايألا اهيف نوفكتعيو « مهنيب

 تايار اهيف دقعت تناك كلذكو « نيملسملا نيب ءاضقلاو تاموصخلا لحلو ايتفلل ءاملعل

 تناك دقف« دجاسملا ىف كلذ لك  داهجلل ٌةداقلا اهيف ْنيعَيو « هللا ليبس ىف داهجلا
 روصعلا ىف امأو « نيملسملل- هعاونأ عيمجب - ريخلا ردصم حلاصل فاسلا دهع ىف دجاسملا

 ىّدْؤَت ال تحبصأف « ةالصلا نم نم ىنح ؛ , اهفئاظو نم ريثك نم تلّطع دجاسملا نإف ةرخأتملا

 ام تالالضلاو عدبلا نم اهيف ثدحأ لب حلاصلا فاسلا دهع يف ىدؤت تناك امك اهيف

 عدب اهيف تشدحأو ؛ تاومألا ( نفد اهين ثدحأ « اهتفيظوو اهتناكمو اهتمرح عم ىفانتي
 انتقو يف نيملسملا ةايح يف دجاسللا رثأ أ فعض كلذلو ؛ تاركنملا نم كلذ ريغو ؛ ةيفوصلا

 ىلع صح دقف اذل ؛ تاعماجلاو سرادملا يف لعجو  اهنم جرخأ ميلعتلاف ءرضاحلا

 اهيفو « ةمحرلا لزنت اهيفف « رس اهيف دجاسلا نأل ؛ دجاسملا عفانم نم ريثك صقن نيملسملا

 . دجسملا جراخ كلذ ناك اذإ ام فالحب , هقلاخو هبرل ملسملا عوضخ اهيفو « ةكئالملا ىقتلت
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 دجاسملا باب  ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 56 ممم عع خخ اعف معد ع نقف هيو تم قمر مم ايلف مب همر ويوم ا اة نار زمر هلم هرم ea n ع ا لاا

 يف اهنأشب هللا هون دقو « مالسإلا يف ةميظع ةناكم اهل دجاسملا نأ لصاحلاف

 : لا لاقف ءاهيف هللا مسا ركذي نأ دجاسملا عنم نم دعوتو « ميركلا هباتك

 المول دي هل نام كيلو اهنا ف سو همشاام فرك دینا ومآ دجسم َعْنَهْنَمِمعلظَأٌنَمَو)

 1١٤[ ٠ : ةرقبلا ] ( چ ْمِِظَع باع ور کلا ین ملو یر اند ف هَل كذبا

 قاصبلاو مخنتلاو لفتلاك دجاسملا يف بدأ ةءاسإ لك نع اف یبنلا ىهن دقو

 ريهطتب لب رمأ امك ءاهيف ةلاضلا داشنإو ءارشلاو عيبلا نع ىهن كلذكو « اهيف

 . هيلع هقارهأف ءاملا نم بونذب اعدف « يبارعألا هيف لاب ام دجسملا

 نيبت يتلا ثيداحألا نم ًامسق بابلا اذه يف هللا همحر فنصملا دروأ دقو

 ناك دقو « ةقئاللا ريغ لاعفألاو لاوقألا نم ناصتل هّلعف يغبني امو « دجاسملا ةيمهأ

 امكو « هريغو يراخبلا حيحص يف امك « ًاصاخ ًاباب اهل نوصصحب ثيدحلا ءاملع
 تايآلا اهيف تركُذ ةلقتسم تافلؤم دجاسملا يف تفل هنأ امك « باتكلا اذه يف

 هذه نمو « اهماكحأ نم ريثك ركذو اهريسفت ركذ عم « دجاسملاب ةصاخلا ثيداحألاو

 نم دجاسملا ريهطت) ںاتکو ‹ يعفاشلا يشكرزلا مامالل (دجاسملا) اتك : بتكلا

 ذاختا نم دجاسلا ريذحت) باتكو « يمساقلا نيدلا لامج خيشلل (دئاوعلاو عدبلا

 . ينابلألا نيدلا رصان خيشلل (دجاسم روبقلا

 . دجاسملا ماكحأ نم ريثكل نايب ثيداحألا هذه يفو

eو 34 رودلا يف دحاسملا ينيب 7 نأ رمأ ايفا نأ هيف : لوألا ٹی لحل 
 فانت نأ

 ل جلا 7 ىلاعت ل لاق امك « اراد ىمست دلبلا نإف ؛ ناكسلا مج

 : ًاراد ىمسي تيبلاو اراد ىمست ةراخلاو « اراد یمسد دلبلاف ٠٤١| : فارعألا]
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 مارملا غولب حرش دجاسملا باب . ةالصلا باتك

Yr OFهر ماوس ل هس و سمس و ماعم عة دهم  RIF HAR FYهمم م جم همام م هاهم عام سو سمو هرم مه سه ست روع عم جرو سو وه سه مه هان قا اااه هده سقف وانو م شاص  

 تيبلا بحاص نأ : كلذ ىنعمو « تويبلا يف : ينعي « رودلا يف : هلوقب دارملا : ليقو

 ىف لفاونلا ةالص ىف بقر ديف ىبنلا نأل ؛ ةلفانلا ةالصل ًاناكم هيف صصخي

 يراخبلا هجرخأ | «ةبوتكلا الإ هتيب يف ءرملا ةالص لضفأ» : لاقو « تويبلا

 الف ضئارفلا امأو « تويبلا يف لفاونلا ىّدؤت ام لضفأف )۸۷1([  ملسمو « (۷۳۱)

 ءهرصب فعض اَّل و كلام نب نابتع نأ يور دقو « دجاسملا يف نوكت نأ دب

 دقو « ىّلصم هذختيل ؛ هتيب نم ناكم يف ىلصيو هيلإ يتأي نأ هيَ يبنلا نم بلط

 يراخبلا هجرخأ ] نورضاحلا هفلخ ىلضو « هتيب ىف ىلصو هيي ىبنلا هيلإ بهذ

 نأ تيبلا بحاصل بحتسُي هنأ ىلع لدي اذهف ٠٠٥/١([ (۴۳) ملسمو ؛ )٤۲١(
 . لجو رع هللا ركذب هتيب رمعيل ؛ ًالثم دجهتلا ةالصك « ةلفانلا ةالصل ًاناكم ذختي

 تحت فنصملا هدروأ كلذلو تاراحلا تويبلاب دارملا نأ « رهظأ ىلوألا ىنعملا نكلو

 . يناثلا ىنعملا ًاضيأ لوانتي ناك نإو « ثيدحلا رهاظ وه اذهو « (دجاسملا باب) : هلوق

 ثيحب « اهب قيلي ال امو تاساجنلاو تاروذاقلا اهنع لازت : ينعي (فّظنت نأو)

 ناك اذإو « لامعألا لضفأ نم دجاسملا فيظنتو « ةدابعللو ةالصلل ةحلاص ةفيظن نوكت

 ةفاظن عم ىفانتت ىتلا ءايشألا ءاقلإ نع يهنلا ينعي كلذ نإف اهفيظنتب رمأ دق ص يبنلا

 امك ةئيطخ ربتعي اذهو « كلذ ريغ وأ ةلمعتسملا ليدانملا وأ تافلخملا ءاقلإك « دجسملا

 . «اهنفد اهترافكو « ةئيطخ دجسملا يف قاصبلا» ثيدحلا يف يتأيس

 حئاورلا رئاسو رومخبلا نم ةبيطلا ةحئارلا اهيف لعجت : يأ (بيطت نأو)
 'هنم ىذأتي ام ىذأتت ةكتئالملاو « نيلصملا ىوأمو «. ةكتالملا ىوأم اهنأل ؛ ةبيطلا

 ةبيطلا حئاورلا اهّلحم لعجيو « ةهيركلا حئاورلا اهنم لازت نأ يغبني اذل ؛ ناسنإلا

 م . كلذ ريغو روخبلاو تاروطعلا نم

 ةحئارب ناسنإلا اهلخدي نأ نع يهنلا ىلع ليلد (بيطت نأو) : ب هلوق يفو
 ال» : لاقف « دجسملا لوخد نم لصبلا لكآو موثلا لكآ ةَ يبنلا عنم دقو « ةهيرك
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 دجاسملا باب . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ف عع عع ام مم مدع 9*5
TREHALOSE mmm n 

 اهليزي نأ ةهيرك ةحئار هب نم ىلع بجي اذل ؛ ؛هتيب ىف دعقيلو « انالصم يرقي

 ؛ ناسنإلا مسج يف نوكت يتلا قرعلا ةحئارك « دجسملا ىلإ بهذي نأ لبق

 ةهيرك ةحئار هيف ام لوانتي نأ هل زوجي الف دجسملا ىلإ باهذلا دارأ اذإ كلذكو

 « سانلا نم ريثك هب يلتبا يذلا ناخدلا كلذ نم دشأو « موثلاو لصبلاو تاركلاك

 . ةهيرك هتحئار نإف ندبلاب ًارضم هنوك عم وهو

 . كلذب ٍمامتهالاو « تار احلا ىف دجاسملا ءانب بوجو ىلع ثيدحلا اذه لدف

 ۽ هيف نوُلصي دجسم نم مهتيرق وأ مهتراح ولخت نأ ةيرق وأ ةراح لهأل زوجي ال هنأو

 . ةعامجلا ةالص م ءادأ ىلع مهل ةناعإ ةحارو ًاريثك اريمخ كلذ يف نإ

 كلذ موهفم ىفو « ةبيطلا ةحئارلاب دجاسملا بييطت سوجو ىلع يلد هيفو

 . اهيف ةهيركلا | حئاورلا داجيإ وأ ء دجاسملا خيسوت نع ىهنلا

 نع يعباتلا هاور أم وهو : فورعم ل اس رمل اق (هلاسرإ ىدمرتلا ححص) , هلوق امأو

 . يباحصلا ركذ هيف سيلو دين ىبنلا
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 مارملا غولبب حرش دجاسملا باب .ةالصلا باتك

 هللا لتاق» : ت للا لوس لاق لاق 5 بره يبأ نعو 15

 : ملسم دازو . هيلع قفتم « دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا : دوهيلا

 0 «ىراصنلاو»

 لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم : امهلو 2 5

 اًادجسم هربق ىلع اونب حلاملا لجرلا يبن تام اذإ اوناک» : ت هللا

 ٠ «قلخلا رارش كئلوأ 0 هيفو

 . اهيف روصلا لعج وأ روبقلا ىلع اهئانب نم كرشلا لئاسو ًاضيأ دجاسملا هنع ناص ام

 . مهسئانك يف ىراصنلاو دوهيلا لمع نم وهو « كرشلا لئاسو نم اذه نإف

 ؛ دوهيلا هللا نعل : يأ (دوهيلا هللا لتاق) : دَ هلوق ىنعمو - ۴٠۲و ١

 . نعل : هانعم :٠۷ سبع | هرم نشا اي ١ ىلاعت لاق

 لهأ مه : دوهيلاو . مهكلهأ : يأ (دوهيلا هللا لتاق) : هلوق ىنعم : ليقو

 نسم يهو ةحيحص ةنايد اهلصأ يف تناكو« ةاروتلا ةنايد « ةفورعملا ةنايدلا

 يهو  مالنسلا امهيلع  نوراه هوخأو ىسوم هللا ميلك اهب ءاج ةيوامسلا تانايدلا

 ' ام اهيف اولخدأو اوفرحف « فيرحتلا اهلخد نكل« ميركلا نآرقلا دعب بتكلا مظعأ

 نآرقلاب خسن اهنم ىقابلا ميحصلاو « تالالضلاو تايرفكلا نم اهنم سيل

 1 . هلبق امل خسان وهو « هعابتا بجي ميركلا نآرقلا نأل ؛ ميركلا

 مث  اوريغو اولدبو اوفرح مهنكلو « لصألا يف ككل ىسوم نيد ىلع اوناك دوهیلاف
 - مالسلاو ةالصلا هيلع  ىسومب اورفک دق نونوكي كلذبو ء هب اورفك ٠ اك دمحم ثعب ا

 مهيلع نيلسرأا عيمجب رفك . اقف دحاو يبنب رفك نم نأل ؛ هب نونمؤي مهنأ نومعزي يذلا

 لاق ؟ثعباذإ 885 دمحم عابتاب مهرمأ اسلا ىسوم نألو ؛ مالسلاو ةالصلا

 . (070)ملسمو ‹ (577/) يراخبلا(١)
 . (0178) ملسمو <« )٤۳٤( يراخبلا (۲)



 دجاسملا باب . ةالصلا باتك

GYAام ماس مج سس ساروا سك سه هاو سام نا سو ساس < صو مار همام هام مهم ممم عمو  HEHها هس سهو ساو اه سه سس سمس هع  HRHسمو شرس  mE HERESمومو ممن ها مع سه سس سيريس سامو مهم ساس جس  

 م س ےس ص د ل همام س م 7
 مه دنع ابو 5م هنو دج ىذلآ ال ایتلآ تاوعبلي ناد ارل 1

 ےک رم و تک ور ےس م ا و وا ٠ وسع رور SS ی

 مرو تبّيطلا مهل لع و رل نع مهو فور عملا مهر ماي ل يا لآو ةدرؤتلا ف
 ےس

 س ب آپ مر هم ر رو لاري حرص رع شا ماس حصا خخ ول رو شا ےس ےس ر

 هورر عو وانما تیز اف ْمِهْيَلَع تاکی ل العال آو مهَرْضِإ مھ نع عسب حلا مهم

 2 0 سر حم را رع مر يسع 4 2000000 ا يمل 0

 هذهف ٠١١[ : فارعألا] ج تروحيتملاوه َكِيلْوَأََدَعَم لأى دلا رولا أوعبتأو هورسمت

 مهنأ نومعزي يذلا مهباتك يف اذه نأو د دمحم عابتاب نورومأم دوهيلا نأ اهيف ةيآلا

 ةالصلا هيلع - ىسيعف « ليجنإلا ىف عابتاب نورومأم یراصنلا كلذك و « هب نوكسمتم
 CTT A7 f 2 ميل 8 2

 انوصم كولا لوسر فلي رسا یت ميم نیا یسع اک إو: ىلاعت لاق ؛ دمحم رشب  مالسلاو
 ےل erg 314 لع هلع ےس صر ا

 وه مألا باتكلاو [١:فصل] أ :همسای دعب نم قب لوسرا ل و رولا نمى دي نيبامل

 ةثعب لبق ليجنإلا عابتاو ةاروتلا عابتاب نورومأم مهف اذل ؛ هل لمكم ليجنإلاو « ةاروتلا

 , ةديدجلا رافسألا وهف ليجنإلا امأ « ةميدقلا رافسألا اهنومسي مهدنع ةاروتلاو « ةكودمحم

 . ليجن لاو ةاروتلا

 مهئايبنأ روبق اوذختا) مهنأ ببسلا ؟وه ام ببسلا (دوهيلا هللا لتاق) : هلوقو

 ببسي مهكلهأو مهنعل : ينعي « هلجأ نم هللا مهلتاق يذلا ببسلا وه اذه (دجاسم

 اهيلع نبي مل ولو اهدنع نولصي اوناك مهنأ وأ ء دجاسم مهئايبنأ روبق ىلع اونب مهنأ

 لآ مث« ةباجتسالل ًابلطو « اهب ًاكربت ءايبن ألا روبق دنع نولصي اوناك مهف . دجاسم

 . هتمحر نم مهدعبأو ؛ هللا مهنعل كلذلف ؛ لجو

 ةالصلا هيلع  هنإف « مهلعف لثم لعفت نأ ةمألا هذهل !ريذحت اذه لاق ءم ىبنلاو

 دوهيلا عنص ام هتمأ رذحي وهو اهلاق « توملا قايس يف وهو ةلاقملا هذه لاق  مالسلاو

 امو« كرشلا ىلإ ةليسو كلذ نأل ؛ اهدنع ةالصلاو روبقلا ىلع ءانبلا نم ىراصنلاو
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 مارحلا غولب حرش دجاسملا باب  ةالصلا باتك
 عع م كم هج و PIN EERE ESPEHAN REA HEEE سدو بيه ومار ساه RHEE عروسه سه سه هاش 4س سو ب شاه سه اس و هسه Ann الا

 2 مهروص اوروصو ؛ نحلاصلا يف ولغ مهنإف « اذه لثمب الإ حون موق يف كرشلا ثدح

 : ىلاعت لاق ؛ لجو زع هللا نود نم اهودبع ةياهنلا ىفو « مهسلاجم ىلع اهوقلعو

 يف ولغلاف |: س ٤سو و وعدو تدوغي الو اعاوس رادو نرد الو کھلا نرد اولاَمو)

 «٠ حون موقل ثدح امك لجو زع هللاب كرشلا ىلإ يدؤي نيح اصلا يف ولغلاو ءايبنألا
 ۰ . ىراصنلاو دوهيلل ثدح امكو

 ' ضرأ يف هاتأر ام ةملس مأو ةبيبح مأ هل ترك ان هي هنأ ىرخألا ةياورلا يفف
 عم ةشبحلا ىلإ اترجاه  امهنع هللا يضر ةبيبح مأو ةملس مأ نأل ؛ ةشبحلا

 اهيف اتدهاشف « ىراصن دالب كاذنأ تناك ةشبحلا دالبو « ىلوألا ةرجهلا امهيجوز

 لاقف « ديم هللا لوسرل كلذ اتركذف «روصلا اهيفو ةفرخزمو ةينبم سئانكلا

 هربق ىلع اونب  حلاصلا دبعلا وأ  حلاصلا لجرلا مهيف تام اذإ كئلوأ» : دي لوسرلا

 . « هللا دنع قلخلا رارش كئلوأ ءروصلا كلت هيف اوروصو « ًادجسم

 : لئاسم ىلع ثيدحلا اذه لدف
 اذإ سانلا نأل ؛ كرشلا ىلإ يدؤي هنأل ؛ روبقلا ىلع ءانبلا ميرحت : ىلوألا ةلأسملا

 ام : نولوقيو « هب قّلعتلل مهراظنأ تفلي كلذ نإف هيلع ةداشإلاو ربقلا ىلع ءانبلا اوأر

 ظ . لجو زع هللاب كرشلا يف ًاببس كلذ نوكيف « ًانأش هل نأل الإ هيلع ىنب
 دصقي يلصملا ناك ولو « روبقلا دنع ةالصلا ميرحت ىلع ليلد هيف : ةيناثلا ةلأسملا

 ولو« كرشلل ةليسسو روبقلا دنع ناكملا اذه ىف ةالصلا ءادأ نإف « لجو رع هللا هجو
 زوجت ال هنإف « اهل ًادسو ةعيرذلل ًاعطقف « هريغ نم وأ هنم ديعبلا ىدملا ىلع كلذ ناك

 . اذإف « ةينب اهيلع نبي مل ولو دجاسم اهذاختا نم اهدنع ةالصلاو ؛ روبقلا دنع ةالصلا
 . اهدنع ةالصلا روذحمو « ءانبلا روذحم : ناروذحم ا عمتجا ةينب اهيلع ينب

 ءاسيبنألا نسم نيمّظعملا روص قيلعت ميرحت ثيدحلا ىف : ةفلاثلا ةلأسملا

 امل حون موقل ثدح امك اهتدابع ىلإ يدؤي اذه نأل ؛ ءاسؤرلاو كولملاو نيحلاصلاو
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 دجاسملا باب. ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 وقف مرو
HHG ARR HEGRE 

 55د عت دمع مد ب هيف دم عم عع م عم يم م م ممم امر عمم مرق اروي

 « مهسئانك يف روصلا اوقّلع ال ىراصنلاو دوهيلل ثدح امكو « نيحلاصلا روص اوقّلع .

 . هللاب ذايعلاو ربكألا كرشلا ىلإ كلذ مهب لآ

 ركذ دنع « ىراصنلاو دوهيلا نعل ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةعبارلا ةلأسملا
 اذكو اذك اولعف مهنأ وهو « ببسلا نايبب مهنعل طبريف « اوكلس ام ًاريذحت مهرفكو مهلالض

 فورعم ىراصنلاو دوهيلاف ‹ عورشم ريغ اذهف ببسلا ركذ نودب نعللا درجم امأ .رفكلا نم

 امئاد كسفت لغشت الف « نوعلم هنأ فورعم - ًاضيأ - سيلبإو « رافك مهنأو نونوعلم مهنأ

 نأ انعمسم دقو « عورشملا وه اذه « اولعف امم ريذحتلا لجأ نم ببسلا تني اذإ الإ نعللاب

 نأل لطاب مالك اذهف . ىراصنلاو دوهيلا نعل زوجي ال هنإ : لوقي نآلا سانلا ضعب

 هباتك مكحم يف مهنعل  العو لج هللا نإ لب ءدوهيلا نعل هيو ىبنلا

 یی عد داد ناحل لعلب رنو تؤتي ورم يدل تول لاقت
 م ی ر ےل ےس نسل سارت ري ~e را

 ا 2 7 يارڪ یر ك < اسا

 لإ َكِزْأآَمَو ی لار وو توبا اڪ ولو و نود مه بادل ا فو مع للا طس نأ

 امبس يبو هللإ مهنعل ;YA -4١[ ةدئاملا ] € 7 توقف منم اري كح ولو يلو هودا ا

 . ةحيبقلا مهلاعفأ نم ريذحتلا لجأ نم مهنعل ببس نيبو و يبنلا مهنعلو « مهنعل

 نأل ؛ ىراصنلاو دوهيلاب هبشتلا نع ىهنلا ثيدحلا ىف : ةسماخلا ةلأسملا

 رفك مهنيد لجأل مهتبحمو « نطابلا يف مهتبحم ىلع لدي رهاظلا يف مهب هبشتلا

 ىف رافكلا بحأوأ « ىراصنلا بحأ وأ « دوهيلا بحأ نم « مالسإلا نيد نع ةدرو

 مکا ےس لس ےک رک ی و ےس

 نس توداي رخل ٍمَويلاَو نايت ويمْؤب اموق دي ال ل: ىلاعت لاق« رفكي هنإف هبلق

 لاقو « [؟؟ : ةلداجما ] « ْمُهَتَريِسَعَوأ زهتوخإ وأ مهَءاَنبأ وأ مه آباء اوا ڪ ولو هلو سيرو هلأ د اڪ

 هبشتلا زوجي الف )01١4([ دمحأ هجرخأ ] « مهنم وهف موقب هبشت نما : ب يبنلا
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 مارملا غولب حرش دجاسملا باب . ةالصلا باتك

 دجاسملا ءانبك « هللاب رفكلاو كرشلا ىلإ يدؤي اميف اميس الو « ىراصنلاو دوهيلاب

 . ىراصنلاو دوهيلا لعف اذه نإف « روبقلا دنع ةالصلاو « روبقلا ىلع

 وأ روبقلا ىلع ىنب نم نأ «قلخلا رارش كئلوأ» : ديم هلوق ىف : ةسداسلا ةلأسملا

 , نيدلا لدبيو « ةلملا ريغي العف لعف هنأل ؛ قلخلا رارش نم وهف دجاسم اهذختا

 قلخلا رارش مه ءالؤه « دجاسملا ءايلوألا روبق ىلع اونب نيذلا ءالؤه نإف اذه ىلعف

 . رارش نم» : رخآلا ثيدحلا يف ءاج دقو « نوملسم مهنأ نومعزي اوناك نإو « هللا دنع

 - سانلا رشأف «دجاسم روبقلا ذمخختي نمو « ءايحأ مهو ةعاسلا مهكردت نم سانلا

 ال ةعاسلا نأل ؛ ءايحأ مهو ةعاسلا مهكردت نيذلا : ناتفئاطلا ناتاه - هللاب ذايعلاو

 : يناثلا فنصلاو « هللا هللا : لوقي نم ضرألا يفو موقت ال « رافكلا ىلع الإ موقت

 تروص نإو - لجو ع - هللا دنع قلخلا رارش مهف « روبقلا ىلع دجاسملا نونبي نيذلا

 نآلا مهف « نيح اصلا ةبحم نم روبقلا ىلع ءانبلا نأ نجلاو سنإلا نيطايش مهل
 مهنأ وأ« مهاركذلو مهدوهجل ريدقتو « مهل ةبحمو نيحلاصلل ميظعت اذه : نولوقي
 نأ انيلع يغبني اذل مهاسنن امبر اننوكو « نودهاجم ءالؤه « ءاملع ءالؤه : نولوقي

 مهل هتنيز  هللاب ذايعلاو  لطاب مالك اذه نأ قحلاو . دجاسملا مهروبق ىلع ينبن

 رارش نم هنأ ربخأو « كلذ لعف نم نعل ة5 لوسرلاف « نحلاو سنإلا نيطايش

 نلو « ىلاعتو هناحبس هللا دنع عيضي نل اذهف مهحالصو مهداهج امأو « قلخلا
 : ىلاعت لاق ؛ ًادبأ نيحلاصلا مهءاملعو مهفلس نوملسملا ىسني

 . ٠١[ :رشححلا] ( نيالا اوُفَبَس سلا اوخوا کک ر وع ابر رولو قب مھ دعب نم واج َتَسيلاو)

 . مهل نورفغتسيو نوعديو « مهنومرتحي مهنإ لب « مهفلس نوسني ال نوملسملاف

 ‹ ةعورششم اهلك رومألا هذهف « مهيلع نومحرتيو نوضرتيو ؛ مهب لودتقيو مهنوعبتيو

 ىلإ يدؤي هنأل ؛ ءيش يف مالسإلا نيد نم سيل اذهف مهروبق ىلع ءانبلا امأ

 كلت تينب امدنع الإ نيملسملا يف للخلا لصحي ملو« لجو زع هللاب رفكلاو كرشلا
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 ام لوأو « خيراتلا اذه نم نيملسملل للخلا لصحف « روبقلا ىلع دهاشملاو تارازملا

 نويمطافلا مه ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي امك - روبقلا ىلع ءانبلا ةركف سد

 دالب نم ريثك ىلعو برغملا دالب ىلعو رصم ىلع اولوتسا امدنع كلذو « ةعيشلا
 ‹ ةيناطيشلا ةقيرطلا هذه ىلع اورمتساو « كلذ دعب ةيفوصلا مهتعبت مث « نيملسملا

 . هلعف نم نعلو دص هللا لوسر هنم رذح يذلا اذه نم نوناعي نوملسملا لازي الو

 ىف ةالصلا حصت ال هنأ ىلع ثيدحلا لد : ًادج ةمهم يهو : ةعباسلا ةلأسملا

 يهنلاو « هلعف نسم نعلو « كلذ نع ىهن ةي ىبنلا نأل ؛ روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا

 ةالصلا نأل ؛ روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا دنع ةالصلا زوجت الف « هنغ ىهنملا داسف ىضتقي

 مكاهنأ ينإف« دجاسم روبقلا اوذحتت الف الأ» : ةَ لاق دقو ؛ دجاسم اهذاخختا نم اهدنع

 : |(۳۲٥)ملسم هج رخأ | ؛كلذ نع

 « تاركنملا نم اهنأل ؛ روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا هذه مده بوجو : ةنماثلا ةلأسملا

 روبقلا هذه اومدهي نأ ذوفنلاو ناطلسلا يوذ ىلع بجيف « ةردقلا دنع هتلازإ بجت ركنمل او

 الإ ًافرشم اربق عدت الو اقلط يبأ نب يلعل ب هلوقل ؛ اهيلع اوردق اذإ

 [(959) ملسم هجرخأ |« اهتسمط الإ ةروص الو» ضرألاب هتيوسو هتمده : ينعي'هتيوس
 مهيلعف ةالولا ريغ امأ نيملسملا رومأ ةالو تايحالص نم اهمدهف كرشلا لئاسو هذه نأل

 . اهيف ىعرشلا مكحلا نايبو ريذحتلاو نايبلا

 . رومألا ةالو ىلع نوكي ذيفنتلاو



 مارملا غولب حرش دجاسملا باب . ةالصلا باتك

 تءاجف « ًاليخ ب يبنلا ثعب : لاق هط ةريره يبأ نعو 76

 . هيلع قفتم . ثيدحلا . . دجسملا يراوس نم ةيراسب هوطبرف « لجرب
 ديري بهذ دجن يف ةماميلا لهأ ميعز لاثأ نب ةمامث نأ هلصأ ثيدحلا - ۴

 اهثعب ةيرس فداصف « ةلوصو نأش هلو « نيكرشملا ءاسؤر نم ًاكرشم ناكو « ةرمعلا

 « ةنيدملا يف ةي هللا لوسر ىلإ هب اوبهذو « هورسأو هوذخأف « ةي هللا لوسر
 ام» : هل لوقیو « موي لك هيلع رب هدو لعجو , دجسملا ةيراس يف هطبر دم یبنلاف

 . هيتأي مث . كانيطعأ الام درت نإو « ركاش يلع معنت معنت نإ « اريخ : لوقيف ؟ةمامث اي كدنع

 ‹ ركاش ىلع معنت معنت نإ « اريخ : لوقيف (؟ةمامث اي كدنع ام» : هل لوقيف يناثلا مويلا يف

 85 ىبنلا لاق ثلاشلا مويلا يفو . ديرت ام كانيطعأ ًالام درت نإو « مد اذ لمت ليت نإو
 لستغاف  ءام هيف دجسملا نم بيرق ناكم ىلإ بهذف هوقلطأف «ةمامث اوقلطأ» : هباحصأل

 عم راصو « هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشف « همالسإ نلعأو ءاج مث ‹ فّلظنتو

 تناك ةماميلا نأل ؛ ةكم لهأ نع ماعطلا عنميس هنأ نلعأ مث « نيكرشملا دض نيملسملا

 . اهب زاجحلا نولو اوناكو « بوبحلا جتنت
 : ةريثك ماكحأ هيف ثيدحلا اذه

 زاوج وهو « بابلا اذه يف هلجأ نم تيدحلا اذه فلؤملا قاس ام هيف : ًالوأ

 ةثالث هيف يقبو « كرشم وهو ةمامُث هيف طبر و يبنلاف « دجسملا ىلإ رفاكلا لوخد

 ىجرُي نأك « ةحلصم كلذ يف ناك اذإ اغإو « قالطإلا ىلع سيل زاوجلا نكل « مايأ

 « كلذ ريغ وأ ةرافسب وأ ةلاسرب نيملسملا نم لوؤسملا ىلإ ًادفاو يتأي هنأ وأ « همالسإ

 هنجسو هرسأو هطبر ىرسي رمألا ئلو نأ وأ « هب ءاج ام غلبيل دجسملا لخدي نأ هلف
 ) . دجسملا ىف

. (VE) ملسمو 3 (1Y) يراخيلا (1) 
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 دجاسملا باب .ةالصلا بات ااا مارللا ولي حرش
AHRENSه9 عد عثع مرو عع دع م عرب اع عجبت هي مو مع هع عفع سرر و م عرف م مي عام هرم مام معا نم مام مام روت رهن هع او ونار  

 « هب سأب ال اذهف دجسملا يف ًالمع لمعي ًالماعوأ ءاَنب وأ ًاسدنهم ناك هنأ وأ

 لخدو « نارجت ىراصن هيلع لخد « دجسملا يف هللا لوسر ىلع نولخدي اوناك نوكرشملاف

 نم ريشك قلخ هيلع لخدو « املسي نأ لبق متاح نب يدع هيلع لخدو « ةمامث هيلع

 نسم ريثك هيلإ بهذ ام اذهو ا ةجاحل دجسملا ىلإ مهلوخد زاوج ىلع لدف . نيكرشملا

 لج هللا نإف « مرا دجسملا لوخد اونثتسا مهنكل « ةلبانحلاو ةيعفاشلاك ملعلا لهأ

 18: ةبوتلا | اذنه مهماعد اعدم مارسحلا دحمل اورق اورقیالف نص سنتور شلاامإ و : لوقي العو

 لوخد زاوج ىلإ ا بهذو ۲6/۱۳-۲۹ یخو YEY/Y جاتحما ىنغم رظني |

 مهو ملعلا لهأ نم ةفئاط تيهذو YVA/o] راتحملا ردلا رظني | ًاقلطم دجاسملل كرشملا

 هلوقب نيلدتسم « هريغ الو مارخلا دجسملا ال « دجاسملا رئاس نولخدي ال مهنأ ىلإ ةيكلاملا

 اهبارح فیس دةم ةعضأ ایر ذي نأ لآ دجسم عت نم مک ظآ نمو: ىلاعت

 ليلحلا بهاوم رظني | 1١4[ :ةرقبلا ] (تيقباَحاَلِإ اهو دي نأ مهل َناَكاَم كيلوا

 « نيكرشملا نم دجاسملا ىلع طّلست نميف يه اغإ ةيآلا هذه نأ عقاولا نكل [ ٣

 لوخد نم نيملسملا نم هعم نمو ةي هللا لوسر نوكرشملا عنم امك « اهنم نيملسملا عنمو

 نم مايألا نم موي يف سانلا ىراصنلا عنم امكو « ةيبيدحلا ماع مارحلا دجسملا

 ىلع طلست نميف يه امنإ ةيآلاف « تالابزلاب هورذقو ء« سدقملا تيب ىلإ لوخدلا

 ٍدِجَسَسْلان ع تودي مه: ىلاعت لاق اهلوخد نم اهلهأ عنمو دجاسملا

 :rt لافنألا | 4 َنوُمَلْمِبال مهرأ نكر نوفتملا ال مراَلَوأَ |:«ءايلوأأ اًوناكاَمَو ِماَرَحْل

 سيلو « ديعولا اذه هيلع نإف اهنم نيملسملا عن عنمو نيكرشملا نم دجاسملا ىلع طلست نمف

 نيملسملا عني ملو طلست هل سيل يذلا يداعلا رفاكلا لوخند عنم ىلع لدي ام ةيآلا يف

 . ةلدآلا عمتجت اذهبو « اهنم

 ىلإ ةوعدلا يف هتمكحو « ةَ هقلخ نسح ىلع ليلد ثيدخلا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 فالتو هلهمأ امنإو؛ ماقتنالاو ةبوقعلاب كرشملاو رفاكلا اذه لجاعي مل هنإف . لجو رع هللا

VY 



 مارملا غولب حرش دجاسملا باب . ةالصلا باتك

 هيوم م ماو ممر مام ممم جرو هه راو سفمب هرا وار هس م وكاس ياو ماس ها وام هالو ا ساه م هوا ماا مامر عمم سعت و ودم عمرو ور عار ع عامر م يوب كلير رمادع ما دامع عيناي ساعا»

 ىلع بجي اذكهو « مالسإلا يف هلوخد يف كلذ ببستو « هبلق يف كلذ رثأ ىتح « هعم
 عم فطلتلاو ةوعدلا يف ب لوسرلا قلخ ىلع اونوكي نأ لجو زع هللا ىلإ ةاعدلا

 شياطلاو ةلجعلاو فنعلاب اوليوق ادإ أمأ ؛ ا مهيدهي ىتح « مهب قفرلاو نيوعدملا

 . ةيسكع ةجيتنب ىتأيو « مالسإلا نع رفني اذه نإف

 كلذ ىف ناك اذإ فاقيإلاو نجسلا ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ةثلاثلا ةلأسملا

 ْ . دجسملا ىف هطبرو هنجسو لجرلا اذه فقوأ دَ ىبنلاف « ةحلصم

YA 



 دجاسملا باب ةالصلا باتك 0 مارملا غولب حرش

 عرقا لع بس

١ ofظحلأف دجسلا يف بسحب مه مع ذأ كل هدو  

 ek رمل تع اجا i pe ek اي

 نع عفاد يذلاو « و لوسرلا رعاش يراصنألا تباث نب ناسح ناك دقف ء«دجسملا

 ىلع دجسملا يف رعشلا دشني ناك دقف « بوق ًاعافد ةوعدلا نعو هيك لوسرلا

 ىري ال رمع نأك « راکنتسا رظن هيلإ رظن ينعي : هظحلف هات رمع رمف « نيرضاحلا

 دهع ىف كلذ لعفي ناك هنأ هيف ناسح هل نيبف « دجسملا ىف رعشلا داشنإ

 وه نم هيفو هدشنأ تنك) : لاقف « كلذ ىلع هرقأ هنأو « هيلع ركني ملو كم يبنلا

 هل هيو لوسرلا رارقإ وهو ليلدلا ركذ ناسحف « ي هللا لوسر : ينعي (كنم ريخ
 ناك ناسح نأ اوركذ دقو « دجسملا يف رعشلا داشنإ زاوج ىلع لدف ؛ كلذ ىلع

 لوانت يذلا مهرعاش ىلع درو « نيكرشملا اهب اجه يتلا ةيزمهلا هتديصق دشني

 مالسإلاب هيلع هللا نم لجرلا اذه نإ مث « ثراحلا نب نايفس وبأ وهو هُم لوسرلا
 : هلوق اهنم ىتلا ةميظعلا ةديصقلا هذه دشني ناك ناسح نأ مهملا « هنت ملسأف

 ءادكاهدعوم عقتلاريثت اهورت مل نإ انًليخ انمدع

 : لوقيو « اهرخخأ ىلإ ...

 ءادفلاامكريخ امكرشف ٌةنع ُتِبَجأف ًادّمحُم توجه
 ءاوه بحت فوجم؛ تنأو ءفكبەلتسلو هوجه تأ

 دنع رخآ ثيدح درو نكل « دجسملا يف رعشلا داشنإ زاوج ثيدحلا نم دهاشلاف

 راعشألا داشنإ نع ىهن ةي ىبنلا نأ هيف « ةعزخ نباو « يذمرتلا دنعو « دواد ىبأ

 رعشلاف « فلتخي رعشلا نأ امهنيب عمجلا ؟نيثيدحلا نيب عمحللا امف « دجاسملا يف

 ال اذهف « نيملسملا نع عافدو هيفو « لجو زع هللا ىلإ ةوعد هيف يذلا رعشلاو ٠ هيزنلا

 )١( ملسمو , (751) يراخبلا )1586( .
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 مارملا غولب حرش < دجاسملا باب. ةالصلا باتك

 ءاجه هيف يذلا رعشلاو ٠ ليزهلا رعشلا امأ ٠ هند :©ناسح- رعشك « ۽ دجسم يف هداشنإب سأب

 رعشلا نع يهنلا نوكيف «ةريغ يف الو دجسمل يف داشت زوج ال اذه « شحفو وجم وأ

 ٍداوْلُكِف مهنا ولا © نفاع اَْهْعََبَبءاَرَعُشلاَو# ىلاعت لاق رش نم ولخي ال
 ےک 71 ر 1 ا

 . eT 3 ر

 ناور ص شاو اريثك هللا اوركذ و تحلل أولو اوما: لاال 5 تولعمیال ام تولوق مهو و نوميهت

 . |1217 574 : : ءارعشلا | (ًاوملظاَمِدَعَب



 دجاسملا باب . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ةلاض دشني الجر عمس نم» : هللا لوسر لاق : لاق هنعو 64
 هاور ؛اذهل نبت مل دجاملا نإف « كيلع هللا اهدر ال : لقيلف دجسملا ىف
 . لسم

 ٠ - لاوضلا داشنإ وهو دجاسملا يف زوجي ال ءىش نايب هيف ًاضيأ اذه «

 أمأ « ناودلا نم ةعئاضلا يه : ةلاضلاو دوقفملا ءيشلا نع لاؤسلا هانعم : داشنإلاو

 وأ ريناتدلا وأ مهاردلا نم عئاضلاك « ةطقُل : هل لاقيف باودلا ريغ نم عئاضلا

 نبت مل دجاسمملا نأل ؛ ًامرحم لعف دق دجسملا يف هتلاض دشني يذلاف « يناوألا

 زوجي الف لاومألا نم تاعئاضلا نع ثحبلاو ايندلا رومأ نع لاؤسلاو « ايندلا رومأل

 الو هيلع ركني نأ هعمس نمل يغبني هنإف اذل ؛ زوجي ال رمأ اذه « دجاسملا يف كلذ

 وهف « هل ةبوقعو هدصق ضيقنب هل ةلماعم ؛ كيلع هللا اهّدر ال : هل لقيلو « تكسي

 ةبوقع هدصق ضيقنب هيلع ىعدُيف « هيلع درت نأ لجأل دجسملا يف اهنع لأس اغإ
 كلذل نبت مل دجاسم ا نإف : هل لاقيف مكحلا هل نيبي مث . هل .

 نع لاؤسلا ينعي « دجاسملا يف لاوضلا داشنإ عنم ىلع ثيدحلا اذه لدن

 . دجاسملل ناهتما هيف اذه نأل ؛ ةدوقفملا ءايشألا

 ةبوقع هدصق سضيقنب هيلع ءاعدلا ةيعورشم ىلع لدو ؛ ركدملا راكنإ ىلع لدو

 )١( مقرب )0548( .
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 مارملا غولب حرش دجاسملا باب .ةالصلا باتك

 : يئاسنلا هجرخأ كراج هلا برأ ال "هولا

)01( 
 . هنسحو « يذمرتلاو

 هللا حبرأ ال : اولوقف « دجسملا يف عاتبي وأ عيبي نم متيأر اذإ) : هلوق - ٠

 هللا حبرأ ال : اولوقف) < ؛ دجسملا يف يرتشي : ينعي : دجسملا يف عاتبي (كتراجت

 ءارشلاو عيبلا نع يهنلا ىلع لدف ؛ اذه هلمع يف هيلع ر راكنإو ءاعد اذه (كتراجت

 رومأ دجاسملا بنجت نأ يغبني اذل؛ عيبلا عاونأ عيمج معي اذهو دجاسملا ىف

 يف عيبلا دقع نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ دقو« ايندلا رومأ يف مالكلا ىتح « ايندلا

 تسيل ًاذإ دجاسملاف « داسفلا ىضتقي يهنلاو « هنع ىهنم هنأل ؛ حصي ال « دجسملا

 نم اذه (كتراجت هللا حبرأ ال) : لاقيف « ركنملا راكتإ ىلع  ًاضيأ  ثيدحلا لدو

 يرتشملاو « حبرلا عيبلاب دصقي عئابلا نأل ؛ هلصق ضيقنب هل ةلماعمو ؛ هيلع راكنإلا باب

 ىعديف « حبرلا دصقي امهنم لكف « علسلاب رجاتي ناك اذإ حبرلا كلذك عيبلاب دصقي

 ساقيو . امهل ةبوقع امهلماعت ئف حبرلا عنميو « امهدصق امهيلع هللا سكعي نأب مهيلع

 ٠ نم كلذ ريغو « ةراجإلاك « دوقعلا رئاس « دجاسملا يف ءارشلاو عيبلا ميرحت ىلع كلذك

 نأل ؛ هب سأب ال هنإف دجسملا يف حاكنلا دقع كلذ نم ىنشتسي اغإو « تالماعملا دوقع

 تاراجإلاو تاراجتلا دوقع امأ « دجسملا ىف دقعي نأ سأب الف« يعرش لمع حاكنلا

 لس هعمو سلجي يذلا كلذكو . دجاسملا اهنع ناصت رومألا هذه لكف « ءارشلاو عيبلاو
 يف تانالعإلا كلذكو « دجسملا نم جرخيو عنمي نأ بجي دجسم ا يف عيبلل اهضرعي

 . (Y۱) يدذمرتلاو « N) 2غ “ىربكلا» ىف يئاسنلا دنع وهو <« حيحص ثيدح(١)
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 _دجاسملا باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 دجسملا يف سلجي نأ ةفرح هل نمل يغبني ال هنأ ملعلا لهأ ركذ كلذكو

 بتاك وأ« بایت طيخي طايخ وأ, سادلل زرخي ٌزارخ سلجي نأك « هتفرح سراميو

 بسكتلل الحم دجسسملا لعجُ ال ًاذإ كلذ هبشأ ام وأ « لئاسرلا سانلل بحكي

 لاق امك « قاوسألا يف اهلحم نأل ؛ دجاسملا نع دعبت ايندلا رومأ لك نإ لب « ةفرحلاب

 كإأوَعْسأَف ف ةعمجلا ووين ةولَّصلِل دونا أونا لااا ٠ ىلا ت

 هلل ضف نموعسأَو ضرألآ أور شنا واصلا تف تبدا ج نوم رکن رک کک لد میس اردو قار

 جراخ باستكالا لحم نأ ىلع كلذ لدف كلذ ريغو ءارشو عيب نم ٠١[ 5 : ةعمجلا |

 ىلع لبقيو باستكالاو تالماعملا كرتي ءادنلا عمس اذإ ملسملا نأو , دجسملا

 . دجسملا جراخ قزرلا بلط ىلإ بهذي ةالصلا نم غرف اذإف « دجسملا
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 مارملا غولب حرش 1 دجاسملا باب . ةالصلا باتك

o۸ماقت ال» : اگ هللا لوس لاق لاق هل مازح نب ميكح نعو  

 دنسب « دواد وب أو «دمحأ هاور «اهيف داقتسي الو دجاسملا يف دودحلا

 . ف عض

 دودحلا ةماقإف « دوقلاو دودحلا ةماقإ دجاسملا ىف هنع ىهني ام كلذك - ۸

 ؛ دجسملا جراح ماقت دودحلا نم كلذ ريغ وأ « فذقلا ٌدح وأ « رمخلا يرش ّدحك

 هريغ وأ مدلا عوقو نم اهيلإ ةءاسإ دجسملا يف دودحلا ةماقإ ءارج نم لصحي الئل

 . تاساجنلا نم

 يتلا تايانجلا يف دجاسملا يف صتقي ال : ينعي « صاصقلا هانعم : دوقلاو

 ؛ دجسملا جراخ نوكي امنإو « لتقلا وأ « فارطألا عطق نم « صاصقلا اهيف بجي

 ةدابع ىهو دودحلا ةماقإ تناك اذإف « دجسملا ثولي ام كلذ ءارج نم لصحي الئل

 . ىلوأ باب نم اهريغف « دجسملا يف نوكت ال

 دبع نب سابعلا : دمحأ دانسإ يفو « (1515) دواد وبأو « (19619) (دنسملا7 يف دمحأ(١)

 نع ةميثو نب رفز هاور دقف « عاطقنا دواد ىبأ دانسإ ىفو . لوهجم وهو « ىندملا نمحرلا

 . هنم عمسي ملوهو « مازح نب ميكح
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 دجاسملا باب ہ ةالبحلا باتك مارملا غولب حرش

aهيلع * 1 3 1  . 
 ىف هيض دعس بيصأ : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو _ 8

 نم هدوعيل ؛ دجسملا ىف ةميخ دي هللا لوسر هيلع برضف « قدنخلا ةوزغ
 ی 000 1

 اوعمجت نازحألاف « ةدحاو ةوزغ امه نازح ألا ةوزغ وأ قدنخلا ةوزغ - 8

 لوسر ىلع ءاضقلا نوديري اوؤاجو « برح نب نايفس ىبأ ةدايقب لئابقلا نم

 راشتسا « مهمودق ربح يب ىبنلا غلب املف « نيملسملا نم هعم ناك نمو د هللا

 لاق دقف « هءأرو ام ىلإ ليخلاو دونجا زواجت عني قيمع ليطتسم رفح وه : قدنخلاو

 ذخأف . دلبلا لوح انقدنخ ودعلا انمهد اذإ - سراف دالب يف ينعي انك : ناملس

 ام ىلع هرفحب نوملسملا ماقف « ةنيدملا لوح قدنخلا رفحب رمأو؛ هت روش م ىبنلا

 هذه : اولاق « قدضخلا ىلإ اورظنو نوكرشملا ءاج املف « ةجاحلاو عوجلا نم مهب

 هللا مهعنمف « ي هلوسر هب هللا ديأ ام كلذو « اهفرعت برعلا تناك ام ةديكم

 هئارو نم نوملسلملا راصو ٰ نيملسملا ىلإ هزواج اوعيطتسي ملف قدنخلا اذهب

 . اهولخدي نأ نم دلبلا روغت ىلع نوظفاحیو ؛ لبنلاب مهنوحصني

 لحخاد نم ديم هللا لوسر اوناخ نيقفانملاو دوهيلا نأ نيملسملل ءالتبالا ةدش نمو

 ىلع كلذي عمتجاف . اهلخاد نم دوهيلاو نوقفانملاو « اهجراخ نم ودعلاف« ةنيدملا
 لمع رص دج ل ع رس سام ر اس يل 0 9

 لفسأ نمو مكقوفنم مكوءاجذإ : ىلاعت لاق « هللا الإ هملعب الام بركلا نم نيملسملا
 لاول ص مح ع رج وس وم م نم م عج صدر جم . رور سس لس و وچ حم ب س ج ص

 لسا كلانه ج اونظل هللا, نونظَو رجالا بولقل ا ٍتفليورصبالا تعازذإو کنم
 و و ر ا رر 2 ےل ےک ےک د ر اا 4 مام هر سيل 27 ىلا

 ,هلوسرو هللا اندعوام ضرم مولف ف نيذلاو نومهاتمللوميذإو ملا اديدشال ازلز اول زل زو بر وسوم
 رع و ر نر ريع ا رر ووا

 1 7 و ع اح : م وحلم 27 ه1 - - ج ےک

 ےک مس نولو ینا ممم قرف نرحب اوعجراف کل ماقم ال بر لها م ةفياط تلاقذإو ي ادزرغالإ

 ا ےس ےس وس

 کا تاں اتكو ا۔۰١٠: برسا |( اشیا یا وعر
 بارسال ان ونمو ا!١ءراملو) | 3 . بارك کوہ س 2 غ ا رس ےب ا

 نك ےن ا ےک ےب ر ےس و ی کک دک ےس ی ل ر ا ےس مل ےس
 تح ى ل کے ا و راوی ٣

 . 118377 : بازح ألا | (ے امیلسوانمیا الإ مهد ازام و ,هلوسرو هللا قدصو .هلوسرو هللا اندعوام اذه اولاد
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 مارملا غولب حرش دجاسملا باب . ةالصلا باتك

 مهباقعأ ىلع اوعجرف « ةكتاللا . مانجو مع لس كلذكو «مهتجعزأر متفق

 دنجب نوكرشملا مزهناف: از الا | (ا رم اوو اعر مونکان سزا دوج م ر ءاج د 1, نيئاخ

 دوهيلا نم يو هلوسر نكم هللا نإ مث « مهيلع هللا اهلسرأ يتلا يرلاو « هللا دنج نم

 مهروصق : ىنعي (ْمهيصاّيَصنِم يكل هأ نيرهورهظ نيِدلَلْرنَأَو ل دهعلا اوناخ نيذلا

 ص مصرا مکر واو ي 2 نيرو تمور باو توت اعیرف بعرلا م هبولق نفذوا مهنوصحو

 نيملسملل ةبقاعل تناكف « ریبخ ىنعي [؟- 51: بازحألا] | € امت ازار موما مفرد

 لصح ةوزغلا هذه ىفف « قفانملا نم نمؤملا نبت أم دعبو ؛ ناحتتمالا دعب ؟اذأم دعب نکل

 < هللا ةنعل مهيلع دوهيلا تناحخ اهيفو « نيقفانملا نم نينمؤملا هب هللا ريم يذلا ناحتمالا

 دن ا سس بازحألا مرهو ؛ مهودع نم نيملسلا نكمو « ةبوقعلا ١ دشأ هللا | مهبقاعف

 راصنألا ديس 4:92 ا ةطذاعم نب دعس بيصأ ةوزغلا هذه ىفو ؛ هرصن نم رصنو هللج نم

 ؛ هيف ضرمي دجسم يف ءابخ يبنلا هل برضو « لحكألا هل لاقي قرع يف مهس

 . هللا ليبس يف اديهش اف دعس تامو يزخر هحرج فزت بش دنكل

 فكتعي كلذكو « ضيرملا هيف ضر دجسملا ىف ءابخ يرضي نأ وهو « لمعلا اذه

 رشعلا ىف هيف فكتعيف ءابخ هل رضي هي ىبنلا ناك دقو « فاكتعالا ديري نم هيف

 نسم ةيحاأن رجح نأ وهو 6 لمعلا اذه زاوج ىلع لدف 3 ناضمر نم رخخاوألا

 فكتعملا اهيف فكتعيل امإو ضيرم ضيرمتل امإ « ضارغألا هذهل ختو « دجسملا

 . نلصلا قياضي ال اذه ناك اذإ

 ام



 دجاسملا باب ةالصلا باتك د مارملا غولب حرش

 ىلإ رظنأ انأو ىنرتسي 53 هلل ال لوسي تیار تلات اهنعو 7 ١

 )لع قفتم . دجسملا ىف نوبعلي ةشيحلا

 نم مهو « نوفورعم سانلا نم موق : ةشبحلاو « ديع موي يف اذه ناك - ٠

 حالسلاب نوبعلي اوناك ءالؤهو « نآلا ىلإ مسالا اذهب ةشبحلا لازت الو ءايقيرفأ دالب

 كلذ ريغو حامرلا نم ناك حالسلا اذهو « دجسملا ىف هيلع نوبردتيو هنوضرعتسيو
 . تقولا كلذ يف ةفورعملا ةحلسألا نم

 : لئاسم ىلع ثيدحلا اذه لدف

 نمكل «رورسو حرف موي هنأل ؛ ديعلا موي يف بعللا زاوج هيف: ىلوألا ةلأسملا
 نإ مث ءزوجي ال اذهف مرحلا بعللا امأ « حابملا دودح يف كلذ نوكي نأ ىغبني

 يف كلذ ناك اذإف « هللا ليبس يف داهجلل دادعإلا نم نوكي حالسلا ىلع بردتلا

 ‹ حرفلاو سوفنلا ىلع ةعسوتلا ةحلصم : نيتحلصم نيب عمجي هنإف ديع موي
 نموه يذلا هللا ليبس يف داهجلل دادعإلاو حالسلا ىلع بردتلا ةحلصمو

 . ةدابعلا

 ىف زوجي ال اذهف « داهجلل اهنم ةدئاف ال ىتلا ىرخألا رومألاب بعللا امأ

 ۰ . تايضايرلا عاونأ نم كلذ ريغو ةركلاب بعللاك . دجسملا

 تناك ةشئاع نأ اوركذ دقو « نوبعلي مهو لاجرلا ىلإ ةأرملا رظن زاوج ًاضضيأ هيفو

 ةأرملا نأ ىلع اذه لدق ءاهرتسي هك يبنلا ناك اذه عمو « ةريغص تقولا كلذ يف

 رظنت امإو « ةمشتحم ريغ وأ ةرفاس يهو مهيلإ رهظت الو « لاجرلا نع رتتست نأ بجي

 ةشئاع عم د ىبنلا هلعف اذه ناك اذإف « باجح ءارو نمو «رتس ءارو نم مهيلإ

 نم نرظني نأ نهيلعف « ىلوأ باب نم تاريبكلا ءاسنلا نم اهريغف « ةريغص يهو
 . ةنتفلا نع دعبأو « نيملسملا ىولقل رهطأ اذه نأل ؛ رتاس ءارو نمو ؛ ناجح ءارو

 )١( يراخبلا )٤٥٤( « ملسمو )845( .
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 مارملا غولب حرش دجاسملا باب . ةالصلا باتك

 ننام عم سهم سهم ههاسش ساه سهما تش ع سه تش خه هاش هايس ساس هس م ع سام هاو ساو سه ساس ساه سها هم ده هاه هاهاش واسس رم سرع هاه اس عه همه سهام مام ساس اس و م سعه وام هاهم سامو هاو سه ماس هي عاش ا» عهاهاه ا ظاسا ما#

 . ديعلا موي رورسلاو حرفلا راهظإ هيف : ةيناثلا ةلأسملا

 سأب ال دجسملا ىف رجلا تالآو داهجلا ىلع نردتلا نأ هيف : ةثلاثلا ةلأسملا

 | ( . ةدابعلا نم هنأل ؛ هب

 نم نوكي كلذ نأو « لمعلا اذه لثم ىلإ ءاسنلا رظن زاوج هيف : ةعبارلا ةلأسملا

 . ةنتف اهيفو « ةروع ةأرملا نأل ؛ رتاس ءارو نمو « باجح ءارو

AA 



 دجاسملا باب. ةالصلا باتك مل 0 5 مارملا عولب حرش

ادوس ةديلو نأ : اهنع هللا یصر اهنعو - ۲1
 ىف ءابخ اهل ناك ء

 . هيلع قفتم « ثيدحلا . .يدنع ثدحتف « ىنيتأت تناكف « دحسملا

 ا
 ١ - دوسأ اهنول ينعي : ءادوس . ةمدختسملا وأ ةكولمملا : اهانعم ةديلولا «

 ثيدحلا هيلع لد ام لثم ىلع دف« دجسلا يف ءابخ يب يبنلا اهل ٌدعأ دقو

 ىلع لدف « هيف ضّرمُي دجسملا يف ًءابخ هل ب برض امنيح دعس ةصق يف قباسلا

 نيلصملا قياضي ال اذه ناك اذإ دجسملا ىف ءابخلا ذاختا زاوج .

 . ملسم دنع هدجأ ملو ؛ )٤۳۹( يراخبلا(١)

١8 



 دجاسملا باب  ةالمصلا باتك

 دجسملا ىف قاصبلا» : دم هللا لوسر لاق : لاقط سنا نعو 7

 .("!هيلع قفتم : «اهتفد اهترافكو « ةئيطخ :
 و

 زوجي الف« فنألا نم وأ مفلا نم حرخت تالضف طاخملاو قاصبلا - 5

 عقت نيذلا نيلصملا رفنت  ًاضيأ  اهنألو « ةرذق ءايشأ اهنأل ؛ دجسملا ىف اهؤاقلإ

 قيلت ال ًاذإ يهف ؛ اهنوهركيو اهنم نوززقتي يتلا ءايشألا هذه لثم ىلع مهراظنأ
 سأب الف دجسملا يف وهو هيف قصبو ًابوث وأ ًاليدنم لمعتسا نم امأ « دجسملاب
 يف ءاج دقو «دجسملا يف هلمع ال ء دجسملا يف كلذ ءاقلإ وه عونمملا اغإ . كلذب

 الو ههجو مامأ قصي الف ةالصلا يف مكدحأ ماق اذإ» : لاق كي يبنلا نأ : ثيدحلا

 ‹ (4١4)يراعخبلا هجرخأ ] ؛همدق تحت وأ هراسي نع نكلو « هنيمي نع

 يقليو قصبي الف دجسملا يف ناك اذإ امأ ء دجسملا ريغ يف اذه [(۸٤٥)ملسمو

 نع الو« همدق تحت ال دجسملا ىف قصبي ال. ثيدحلا اذه ليلدب هيف قاصبلا

 الو ءهعم هلقني هنإ مث« كلذل هًدعأ هعم ليدنم وأ بوث ىف قصبي اغإو « هراسب

 اهترافكو « ةيصعمو بنذ يأ : ةئيطخ دجسملا يف قاصبلا نأل ؛ دجسملا ىف هكرتب

 نفدلاب دجسملا ىف اهدوجو احمو اهلازأ اذإف « اهراثآ وحمو ةلازإ اهترافك : يأ اهنفد <

 تيقب ام اهب مثأي ةئيطخ اهنإف تيقب اذإ امأ « روذحا لاز هنإف كلذ ريغب وأ كحلاب وأ

 . دجسملا ىف

. {oo} ملسمو « (519) يراخبلا )١( 



 eR دجاسلا باب .ةالصلا بط ااا مارلاغولبحرش

 یتح ةعاسلا موقت كر: غ هللا لوسر لاق : لاق هيف هنعو 55

 نبا هححصو ‹ يذمرتلا الإ ةسمخلا هجرخأ . «'دجاسملا ىف سانلا ىهابتي

07 
 . هيرح

 يهابتلا لصح اذإ اهعوقو برق ىلع ةلالدلاو « ةعاسلا طارشأ نم اذه - ۳

 . دجاسملا ةرامع ىف فارسإلا نم كلذ ريغو شوقنلاو ةفرخزلاب دجاسملا ىف

 : لئاسم هيف ثيدحلا !ذهف

 دجاسملا نم دوصقملا نأل ؛ دجاسملا يف يهابتلا نع يهنلا هيف : ىلوألا ةلأسملا

 ةدابعلا ىف ةاهابملاو ءايرلا لحد اذإ « اهيف تاءارملاو ةاهابملا زوجت ال ةدابعلاو « ةدابعلا

 « لجو رع هللا هجول ةصلاخ نوكت نأ بجي ةدابعلاو « ةدابع دجاسملا ءانبف « اهلطبأ

 هب ديري ال لجو رع هللا هجول ًاصلاخ : ىنعي «ًادجسم هلل ىنب نم» : ثيدحلا ىفو

 . هيف رجأ الو زوجي ال هلك اذهف « هرثأ ءاقب وأ « هركذ ءاقب وأ « سانلا نم ءانثلاو حدملا

 لك « تاباتكلاو شوقنلاو غابصألاو ناولألاب دجاسملا ةفرخز ميرحت هيف : ًايناث

 نع دئاز ردق هنألو  اهيلإ رظنلا دنع نيلصملا لغشي اذه نأل ؛ هنع ىهنم كلذ

 ىلإ ةجاحلا امنإو ١ رظانملاو تاباتكلاو ةفرخزلاو شوقنلا ىلإ تسيل ةجاحلاف « ةجاحلا

 رظانملا يولطملا سيل « يولطملا وه اذه « ناكملا ةئيهتو دربلاو رحلا نم نيلصملا ءاويإ

 . دجاسملا ةفرحخخز عاونأ لك نع يهنلا هيف اذهف « كلذ هبشأ امو فحتلاو

 اذإ « دجاسملا يف يهابتلا يهو « ةعاسلا تامالع نم ةمالع ثيدحلا ىف : ًاثلاث

 . ةعاسلا مايق برق ىلع ليلد اذه نإف نيملسملا يف اذه لصح

 7 (۳۹¥) هجام نباو ۰ ۲۲/۲ يئاسنلاو « (149) دواد يبأ دنع وهو « حيحص ثيدح 01

 . (۱۳۲۳)و [1۳۲۲) ةعزمن نباو « (۱۲۳۷۹) «هدنسما ىف دمحأو

1۹۱ 



 مارملا غولب حرش دجاسملا باب . ةاليعلا بات

 ام» : و هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا ىضر سابع نبأ نعو 6

 . نا نبأ هححصو 3 دواد وبأ هجرخأ «لحاسملا كدييشتي ترمأ

 (ترمأ ام) : د لوسرلا لوقي « هلبق يذلا ثيدحلا لثم اذه كلذك - ٤

 اهيف ىتلاو « ةجاحلا نع دئازلا ءانبلا وهو : دجاسملا دييشتب هللا ىنرمأ ام : ىنعي

 نوكتل وأ « ةليمجلا رظانملا راهظإ وأ « ةاهابملا اهنم دصقي دق ىتلاو « ءانبلا يف ةغلابملا

 ٠ دجاسملا ءانب هتمأل عرشو٠ ل هب رمأ دقف دجاسملا ءانب امأ . راثآلا نم دعب اميف
 ملا ضاع

 . دييشتلا ريغ ءانبلاف « كلذ ىف بغرو

 )١( نابح نباو ء (4448) دواد وبأ )١1516( .
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 دجاسملا باب . ةالصلا باتك مارملا عولب حرش

 روجأ ىلع تضرعا : م هللا لوسر لاق : لاقط سنا نعو 6

 ‹ يذمرتلاو « دواد وبأ هاور (دجسملا نم لجرلا اهجرخي ةاذقلا ىتح « ىتمأ

 . ةي نبا هححصو « هبرغتسأو

 نم لجرلا اهجرخي ةاذقلا ىتح ىتمأ روجأ يلع تضرع) : ذيك هلوق - ٠

 هللا ماركإ نم كلذو « هتمأ لامعأ هيلع تضرع هيب لوسرلا نأ هيف (دجسملا
 هي يبنلا نأ هيفو « ةبيطلا هتمأ لامعأب رشبتسي نأ لجأ نمو « هل ىلاعتو هناحبس

 ؛ دجسملا نم ناسنإلا اهجرخي ةاذقلا هيلع تضرع يتلا ةحلاصلا لامعألا نم دع

 خاسوألا عاونأ نم عون يأ وأ « تالابزلا نم هركتسملا ليلقلا ءيشلا يه : ةاذقلاو

 لمع دقف دجسملا نم اذه جرخأ نمف « ةريسي تناك ولو « دجسملا يف نوكت ىتلا

 ريغب فيكف ريسيلا ءيشلا يهو « ةاذقلا يف اذه ناك اذإف « هيلع رجؤي ًابيط ًالمع

 نوكي رجألا نأب كش ال ؟اهنم ىذألا ةلازإو دجاسملا فيظنت ىلع نوموقي نمف كلذ

 خاسوألا ةلازإ يف رجألا هسفن ىلع توفي ال نأ ءرملا ىلع يغبني اذل ؛ مظعأ مهل

 اذهب نوموقي لامعو نوفظوم دجاسملا فيظنتل ناك ولو « دجاسملا نع راذقألاو

 . لمعلا

 ىفو« ةنعنعلاب هأآور دقو« سلدم وهو « جيرج نبا هدانسإ ىف نأ هفعض انيسو ( )4¥(

 وهو سنأ نع هاور دقو « لاسرإلا ريثك وهو « بطنح نب هللا دبع نب بلطملا  ًاضيأ  هدانسإ

١ 



 مارملا غولب حرش دجاسلا باب. ةالصلا باتك

 لضم اذإ د : ديك هللا الور لاق لاقط ةداتق يبأ ندعو 1

 لع قفتم «نيتعكر يلصي ىتح سلجي الف دجسلا مكدحأ

 ىتح سلجي الف دجسملا مكدحأ لحد اذإ) دجاسملا بادآ نم اذه - 5

 دجسملا ناسنإلا لخد اذإف « دجسملا ةيحت نايمست ناتعكرلا ناتاهو (نيتعكر ىلصي

 لفاوتلا نم تسيل يهو دجسملا ةيحت يدؤي ىتح سلجي ال هنإف هيف سولجلا دارأو
 : لئاسم ىلع ثيدحلا اذه لدف . ةبترمو ةديقم ةلفان ىه اغنإو « ةقلطملا

 وأ رورملا ديري امنإو « سولجلا ديري ال وهو دجسملا لحد نم نأ : ىلوألا ةلأسملا

 ديري نمب صاخ اذه امنإو « نيتعكر ةالصب رمؤي ال هنإف دجسملا نم ءىش ذأ

 ( . دجسملا يف سولجلا

 <« سولجلا دارأ نمل دجسملا ةيحت ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ةيناثلا ةلأسملا

 ال ةدكؤم ةنس كرت هنإف دجسملا ةيحت لصي ملو سلج نمف . ةدكؤملا ننسلا نم هذهو

 هلعاف باثي ام وه تاعاطلا نم بحتسملا نأل ؛ ميظع رجأ هتوفي نكلو « كلذب مثأي

 ‹ ةبجاو تسيلو ملعلا لهأ روهمج دنع ةبحتسم دجسملا ةيحتف « هكرات بقاعي الو

 لاق « هل اهنيبو سمخلا تاولصلا يبارعألل ركذ ال ب يبنلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 ع (55) يراخبلا هجرخأ ] ؛عّوطت نأ الإ ال» : لاق ؟اهريغ يلع له : يبارعألا

 ام نأو « سمخلا تاولصلا الإ تاولصلا نم بجي ال هنأ ىلع لدف )١1١([ ملسمو

 . دجسملا ةيحت كلذ نمو « عوطت وهف اهادع

 سولجلاب ةقلعتم دجسملا ةيحت ةيعورشم نأ ىلع لدي ثيدحلا : ةثلاثلا ةلأسملا

 مكدحأ لخد اذإ) : ةف هلوق مومعل ؛ يهنلا تاقوأ يف ىتح « تقو يأ يف هيف
 بصهذو « ملعلا لهأ نم عمج لوق اذهو (نيتعكر ىلصي ىتح سلجي الف دجسملا

 نمف « يهنلا تاقوأ ريغ ىف عرشُت امإ دجسملا ةيحت نأ ىلإ ملعلا لهأ نم نورخأ

 )١( يراخبلا )1١١۳( « ملسمو )7١5( .
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 دجاسملاباب.ةالصلاباتك مادا غولب حرش
 ممع ميو عم سال عام وو سا سس ع ماا ساس هو هاه PRH هو هر سام مار عوار ساس مام م. حاس ار ماع هاما م اع هاي اس وامامه سس GLEE ع ها هاو راس وما # سياف 4 دعاس م لال

 يهنلا تقو يف لحد نمو « نيتعكر يلصي هنإف يهنلا تقو ريغ يف دجسملا لخد
 رم يتلا ةسمخلا تاقوألا يف ةالصلا نع ىهن ديب يبنلا نأل ؛ ىلصي ال هنإف

 علطت نأ ىلإ رجفلا ةالص دعب ةالصلا نع : يه ةسمخلا تاقوألا هذهو « اهْرْكذ
 سمشلا مايق دنع ةالصلاو « عفترت نأ ىلإ سمشلا عولط دنع ةالصلاو « سمشلا

 « بورغلا ىلإ سمشلا فيضتت ىتح رصعلا ةالص دعب ةالصلاو « لوزت ىتح
 . اهريغو دجسملا ةيحت معي اذهف « برغت ىتح سمشلا بورع دنع ةالصلاو

 تاقوألا هذه يف ةالصلا نع ىهنلا ثيداحأ نع لوألا لوقلا لهأ باجأ دقو

 اهببس « بابسألا تاوذ نم دجسملا ةيحتو « بابسألا تاوذ ريغ ىلع ةلومحم اهنأب

 يستعكرو « دجسملا ةيحتو « فوسكلا ةالص لثم بابسألا تاوذف « سولجلاو لوخدلا

 يأ يف اهبابسأ دوجو دنع لعفت بابسأ تاوذ هذهف « ةزانجلا ةالصو « فاوطلا

 ‹ تاقوألا هذه يف اهنع ىهني هنإف لفاونلا نم بابسألا تاوذ ريغ امأ ء تقو

 ىّلصو ؛ تيبلا اذهب فاط ًادحأ اوعنمت الا : هيك ىبنلا ثيدحب مهلوق ىلع اوُلدتساو
 لهأ نيب ةيفالخ ةلأسم هذه نأ ىلع حجارلا وه اذهو «راهن وأ ليل نم ةعاس ةيأ هيف

 اننیذو « هب لمعي يذلا يأرلا لجأ نم دحأ ىلع ركني نأ دحأل يغبني الو ٠ ملعلا

 ۰ .٠ هلل دمحلاو ٌةعس هيف
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TYةالصلا ىلإ تمق اذإ# ١ لاق يلا ر  

 ياساق لبنت ې کر ن اکر نمط ىتح کر مث نارق

 عةعبسلا هجرخأ هلك كتالص يك كلك لا مث «ًدجاس یم تح

 . 'مئاق نئمطت ىتح : ملسم دانسإب هجام نبالو . يراخبلل ظفللاو
  Aنابح نباو . دمحأ دنع عفار نب ةعافر ثيدح يف هلثمو :

 «امئاق نئمطت ىتح» 7

 ا" «ماظعلا عجرت ىتح كبلص مقأف» : دمحأل ظفل يفو

 ةالص متت ال اهنإ» : عقار نب ةعافر ثيدح نم دواد يبأو « يئاسنللو

 ىلاعت هللا ربكي مث« ىلاعت هللا ةرمأ اك ءوضولا غيسي ىتح مكدحأ

 أ هيلع ىنثيو « هدمحیو

 امك « اهيلع نوكت يتلا اهتيفيك : ةالصلا ةفص (ةالصلا ةفص باب) : هللا همحر لاق

 ىلع ىدؤت اهنأ يأ « ةالصلا ةفص يه هذه . هلاعفأو هلاوقأ نم ةي هللا لوسر نع تدرو

 : نيمسق ىلإ مسقنت ةالصلا ةفصو « ديم هللا لوسر نع ةتباثلا ةئيهلا

 يئاسنلاو « )۳٠۳( يذمرتلاو « (665) دواد وبأو « (۳۹۷) ملسمو ء (5501) يراخبلا(١)
 . )۹٦۳٥( «دنسملا» ىف دمحأو « (*546)و )١١50( هجام نباو ۲

 1 . (۱۷۸۷) نابح نباو ‹ (۱۸۹۹۷) دمحأ (۲)

 )۳( دمحأ )۱۸۹۹٥( .

 )٤( )دواد وبأ  » )۸٩۸يئاسنلاو ۲۲۹/۲ .
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 تس ةالصلا ةفص.ةالصلا باتك
 قیس ےس

 هللھو 95 هللا دمحاف الإو « أرقاف نارق كعم ناك نإف: اهيفو

 5 للا ءاش اچو باتكلا مأب ارقا مث » : دواد یب الو

 ”7 «تعش ام مث» : نابح نبالو

 . نئسلاو تابجاولاو ناكرألا ىلع ةلمتشملا ىهو : ةلماك ةفص

 . طقف تابجاولاو ناكرألا ىلع ةلمتشملا ىهو : ةئزجم ةفصو

 لوسر نع ةتباثلا ةفصلا ىلع يلصي نأ ملسملا ىلع بجي هنأ كش الو

 ؛ (581) يراخبلا هجرخأ ] «يلصأ نومتيأر امك اوُلص» : هم هلوقل ؛ كب هللا

 111 : بازحألا | € سانا لور ف نادم ) : ىلاعت هلوقلو « [(574)ملسمو

 وه اذه [«: . ا وهنا هنع حكت امو ود شم كوس سرلا کا اموإ : ىلاعت هلوقلو

 ءيش اهيف ثدحي الف « لَو لوسرلا نع ةدراولا ةفصلا ىلع ةالصلا ىدؤت نأ بجاولا

 متها مث نمو « ةلالض ةعدب لكو « ةعدب نوكي كلذ نإف « ةي ىبنلا نع دري مل

 ء ةالصلا ةفص يف هيم يبنلا نع ةدراولا ثيداحألا ةياورب هللا مهمحر  ملعلا لهأ

 رمأ يذلا امو ؟لعفي ناك اذامو ؟ةالصلا ىف لوقي ناك اذامو ؟ىلصي ناك فيك

 اذه يف نومتهي اوناك ملعلا لهأ نإف اذل ؟هنع ىهن ىذلا امو ةالصلا يف ل هب

 . هللا همحر فنصملا ءالؤه نمو « كد لوسرلا نغ درو ام لكب هريغ يفو بابلا
 نب دالخ همساو + هتالص ىف ءئسملا ثيدحب فرعي ثيدحلا اذهو - ۷

 املف « هيلإ رظني ديف يبنلاو ىلصف ؛ لاج لَم ىبنلاو دجسملا ًاموي لخد دقو « عفار

 عجرا» هل لاقو ؛ مالسلا هيلع درف ؛ 5 يبنلا ىلع مسو ءاج هتالص نم غرف

 درف « ل يسنلا ىلع مّلسو ءاج مث  ىلصو لجرلا عجرف « «لّصت مل كنإف لصف
 ةرملل ىلصو لجرلا عجرف (لصت مل كنإف لصف عجرا» : هل لاق مث « مالسلا هيلع

 ١ . (870) دواد يبأ دنع ةياورلا هذه(١)

 . (809) دواد وبأ )۲(

 (VAY) لاح نبا 0

١ 
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"55 
 م ل ف م م يدق د عت حين رف افق رقم اق هي هرم م وهو ور ار ورم و رة سو ورة هم مو هر رك ار يتم

LLL 

 لصف عجرا» هل لاق مث مالسلا هيلع درف« 2 يبنلا ىلع مّلسو ءاج مث « ةيناثلا

 اذه ريغ نسحأ ال ًايبن قحلاب كفعب يذلاو : لجرلا لاقف «لصت مل كنإف

 ‹ءوضولا غبسأف ةالصلا ىلإ تمق اذإ) : ثيدحلا اذه دي ىبنلا هل لاقف ٠ ‹ ينملعف

 نشمطت ىتح عکرا مث «نآرقلا نم كعم رسيت ام ارقا مث « ربكو ةلبقلا لبقتسا مث

 مث « ادجاس نئمطت ىتح دجسا مث « ًاسلاج نئمطت وأ لدتعت ىتح عفرا مث, اعكار

 ءةالصلا ةفص همّلعي نأ كي يبنلا نم بلط لجرلاف(اهّلك كتالص يف كلذ لعفا

 ةفص يف ًالصأ ربتعي يذلا ميظعلا تيدحلا | ذهب ةالصلا ةفص كو ىبنلا همّلعف

 . ملعلا لهأ دنع روهشم وهو « ةريثك ا درو دقو « ةالصلا

 تيل ايات رف: ىلاعت هلوقك اذه « (ءوضولا غبسأف ةالصلا ىلإ تمق اذإ) : دك هلوقو

 لامار آر كسور او حسم أو قفار لایکی ریو یک وجو اول یغا وللا إنا اار

 نم ءوضولاب « ةالصلل ةراهطلا طارتشا ىلع ليلد اذه يفف « :٠| نالا ] 4ِنيَبَعَكْلا
 مل اذإف « ءا وه ةراهطلا ىف لصألاو « ربكألا ثدحلا نم لاستغالاو ىغصألا ثدحلا

 ىلع لدتسي كلذكو « بارتلاب مميتي هنإف هلامعتسا عطتسي ملو هدجو وأ ءاملا دجي

 هجرخأ| «أاضوتي ىتح ثدحأ اذإ مكدحأ ةالص هللا لبقي ال» : ثيدحب ةراهطلا طارتشا

 : : هانعم غابسإلا (ءوضولا غبسأ) : انه ةَ هلوقو « [(؟؟5) ملسمو « )١175( يراخبلا

 ؛ باس عرد : لاقي « يفاولا وه غباسلا ءيشلاو « عورشملا هجولا ىلع هلمكأ : يأ« لامكإلا

 اهلا رمأ امك هماقإو هلامكإ ءوضولا غابسإب دارملاو ؛ مسجلا يطغي فار عرد : ي

 نصل نسال وشو او یلم رق اما حت أ نر

 . اضيأ ةالصلا حصت مل ءوضولا لمكي ملو ًاضوت ولو  ةالصل

 هلرقك « ةالصلا يف ةلبقلا لابقتسا طارتشا ىلع لیل هيف اذه (ةلبقلا لبقتسا مث

 :et) ةرقبلا | (رطَس كوو اولو رام تو وار لا چم ٍدِجْسَمْلاَرطَس تاهو لر )ف :

 ل ةعاطتسالا عم ةلبقا ريغ ىلإ ىلصواف احممل وش اصل ىف هللا لاس
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 reman FOS هواه هاه اها ها هم ارا شم هوي اس مدع go هاه هام مو امو هاه اه هي ماوس هاهنا سي م او مروا م هام ساس هس سو ساواع هواه سهر هامه ع ساس مم همم ك #

 امأ ءرضحلا لفن يفو ةضيرفلا يف اذهو « اهطورش نم ًاطرش اهنادقفل ؛ هتالص حصت

 يتلا ةهجلا ىلإ قيرطلا يف ريسي وهو ليللا يف دجهتيو لفنتي رفاسملا نأ قبسف ةلفانلا
 . ًايشام وأ ًابكار ناك ءاوس اهيلإ هجوتم وه

 نأل : اولاق « ةالصلا طورش نم طرش اهنأ عم « ةينلا ديه يبنلا ركذي ملو (ربك مث)

 دقو الإ ةالصلا ىلإ موقي ال هنأل ؛ ةيينلا ركذ نع ىنغي (ةالصلا ىلإ تمق اذإ) : هلوق

 ' نم ةالصلا يف لحد ولف « ةالصلا يف لوخدلل مارحإلا ةريبكت ينعي (ربك مث) . اهاون

 نأ دب الو « ةالصلا ناكرأ نم نكر مارحإلا ةريبكت نأل ؛ هتالص دقعنت مل ريبكت ريغ

 وأ « هللا ناحبس : لاق نأك ريبكتلا ريغ ركذب ىتأ ولف (ربكأ هللا) ةغيصب ريبكتلا نوكي

 مارحإلا ةريبكت نع ًاضوع كلذ نوكي نأ ديري « هللا الإ هلإ ال : لاق وأ هلل دمحلا : لاق

 اهميرحتا : ثيدحلا يف درو دقو «ريبكتلا نم دب ال لب  هئزجت الو  هتالص حصت مل

 ‹ ءيسش لك نم مظعأ هللا : يأ « ربكأ هللا : لوقي نأب (ربك مث) : لوقي انهو « (ريبكتلا

 ؛ ربكأ هلل : لوقي نأب « ةزمهلا دمي نأ هل زوجي ال هنأ : ءاملعلا ركذو , اهريغ ئزجي الف

 ربك عمج رابكأ نأل ؛ رابكأ هللا : لوقيف ءابلا دمي ال كلذكو « ماهفتسا ىلإ باقني هنأل

 يف ةزمهلا دع نأ ريغ نم ربكأ هللا : لوقي نأ ريبكتلا ةفصف « ىنعملا فرحف « لبطلا وهو

 رئاس نم ريبكتلا رينغب يتأي الو « ىنعملا ريغت دملاب ريغ ول هنأل ؛ هطسو يف ءابلا وأ هلوأ
 . حصت ملو « هتالص دقعنت مل لعف ولف « ةالصلا حاتفتسا كلذب ديري راكذألا

 « مارحإلا ةريبكت دعب حاتفتسالا انه ركذي مل (نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا مث)

 اغإو « لجرلا اذهل ف ىبنلا همّلعل ًابجاو ناك ول هنأل ؛ بجاو ريغ هنأ ىلع لدن

 ثيداحألا يف ةدراولا تاحاتفتسمالاف ؛ ثيداحألا يف يتأي امك بحسم حاتفتسالا

 نأل ؛ ةنس رومألا هذه لك ةلمسبلاو ذوعتلاو اذكو « نابحتسالا ناب نم ةيتآلا

 هلعف نأ ىلع لدف « يتأيس امك اهلعفي ناك نإو « لجرلا اذهل اهملعي مل ت ىبنلا

 . بوجولا باب نم ال بابحتسالا باب نم دب اهل

Yo 



 ةالصلا ةفص .ةالصلا باتك مارملا غولب [ حرش

 يتأتس يتلا ةياورلا ليلدب « ةحتافلا هب دارملا : اولاق (نآرقلا نم رّسيت ام) : هلوقو

 اهنأل ؛ ةحتافلا (نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا) : هلوقب دارملاف (باتكلا ةحتافب أرقا مث)

 ام أرقي هنإف ةحتافلا نسحي ال ناك نمو « اهرصقو اهتلوهسلا اهظفحي لكلاو « ةرسيم

 نم ًائيش ظفحي مل نإو « نآرقلا نم ًائيش ظفحي ناك اذإ ةحتافلا ريغ نآرقلا نم

 ۰ يتأيس امك ةءارقلا لدب هربكيو هللهيو هللا دمحي هنإف : اهريغ الو ةحئافلا ال نارق

 ةالص ال» : يتأيس امك كَم هلوقل ؛ ةالصلا ناكرأ نم نكر اهنأل ؛ اهتءارق نم دب ال ةحتافلاف

 : ىلاعت هلوقك وهو (نآرقلا نم كعم رسيت ام ارقا مث) : هلوقو «سناتكلا ةحتافب أرقي مل نل

 هب دارملا نأب رسفي ٠١[ : لمزملا ] 4ِناَءَرفْلَنِعَرَستاَمْأورهأَف إ , 4 ةنمرسامأو فأ

 ىف نآرقلا ةءارق نأ ىلع لدف « نآرقلا نم اهدعب أ ارقي امم اهيلع داز امو . ةحتافلا

 ۰ . ةحتافلا كلذب ديرأ اذإ اهناكرأ نم نكر ةالصلا

 وهو « عوكرلا وه اذه « هيتبكر ىلإ هادي لصت نأ ىلإ ءانحنالا وه : عوكرلا (عكرا مث)

 : لاقف عوكرلاب ةالصلا نع ربع ىلاعتو هناحبس هللا نإ لب ؛ ةالصلا ناكرأ نم نكر

 هنألو ؛ اهناكرأ مظعأ هنأل ؛ عوكرلاب ةالصلا نع ربعف :٠١[ قبل ] )بيكا َهَمْأومكَْاوٍ

 ؛ ىلاعتو هناحبس هللا ريغل عوكرلا زوجي الو « هل لالجإو ىلاعتو هناحبس هلل عوضخ
 عوكرلا نأل  مالسإلا نيد نع دتراو رفك هللا ريغل دجس وأ هللا ريغل عكر نمف

 هنأل ؛ نيقولخملل عوكرلا زوجي الف « ىلاعتو هناحبس هلل الإ نانوكي ال دوجسلاو

 . كرشأ دقف هللا ريغل اهفرص نمف « العو لج هدحو هلل وح ةدابعلاو « ةدابع

 يتأي نأ ةنينأمطلا : ليقو « نوكسلا : يه ةنينأمطلا (اعكار نئمطت ىتح مكرا مث)

 . ميظعلا يبر ناحبس : لوق وهو « عوكرلا يف « بجاولاب

 ةياورلا يفو « (ًامئاق لدتعت ىتح) مايقلا ىلإ عوكرلا نم : ينعي (عفرا مث)

 ؛ ةالصلا ناكرأ نم نكر عوكرلا نم عفرلا نأ ىلع لدف (ًامئاق نئمطت ىتح) : ةيتآلا

 نم عفرلا نم دب ال « هتالص حصت مل هنم عفري ملو هعوكر نم دجس مث عكر ولف
۹4 
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 اذه « اهتنكمأ ىلإ دوعتو . تناك امك عوكرلا يف اهانح نأ دعب راقفلا لدتعت « رهظلا

 حصت مل« دجس مث « لدتعي ملو اريسي ًاعفر عوكرلا نم هسأر عفر ولف ؛ لادتعالا وه

 | حرصت مل فقیر نشط مل هدكلو لدتعاو عقر ول كلثكو هتالص

 . دمحلا

 : ةياور يفو (امئاق نئمطت ىتح) : ةياور يفو (امئاق لدتعت ىتح عفرا مث)

 . (هناكم راقف لك دوعي ىتح)

 ىلع ةعبسلا ءاضعألا ةيقبو فنألاو ةهجلا عضو وه : دوجسلا (دجسا مث)

 (مُظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ : و هلوقل ؛ دوجسلا عضوم ىلع وأ« ضرألا

 ءدحاو وضع امه فنألاو ةهبجلا [(490)ولسمو « )۸٠١( يراحبلا هجرخأ|

 , اهيلع دوجسلا نم دب ال ءاضعأ ةعبس هذه « نيمدقلا سوؤرو « ناتبكرلاو « ناديلاو

 الإ هتالص حصت مل ضرألا ىلع هعضي ملو دوجسلا ةليط ةعبسلا هذه نم ًادحاو عفرولف

 لصي مل ثيحب ةعبسلا هئاضعأ نم ادحاو عفرو ردع ريغل ناك ادا امأ ءرذعل اذه نإك ادا

 ر ما وج لک یف أل یل

 ر نأ لقا بجا ا ا هل دي ال ذإ ًةرشابم

 لمكأ اذهف رشع ىلإ وأ ثالث ىلإ داز نإو « ةدحاو ةرم ؟ىلعألا يبر ناحبسا

 ا .مكلا ىضدأو « ةدحاو ةر يه 4 ىسلعألا يبر ناديا : لوقي نأ “یز ا ؛ نسج او

 يف نوكي نأك « زئاجف كلذ ىلع داز امو « تارم رشع لامكلا ىلعأو ؛ تارم ثالث

 . هلل ءاش ام دوجسلاو كرل ف : ليطُي نأ هلف ء دجهتلاو ليللا ةالص



 رم مه اه اس ع هس كاع سهره ساو تس ته ع هاه ساو نه سها# تس ها ساس ساه اه هام ع هاش ساو سه ساس ع هايس و خس رس ساه ساس سا سه هاه يا م اه ته مع هاش ساو هام ساعه هاش هرم سس سس هاو 4 سرع ساه مامن ساس م عاش هاوار

 سولجلا ىلإ دوجسلا نم : ينعي (عفرا مث ًادجاس نئمطت ىتح دجسا مث)
 مل دجس مث ًاريسي اعفر عفر ولف « ةالصلا ناكرأ نم نكر اذه « ًاسلاج لدتعت ىتح

 ىلإ هؤاضعأ عجرتو « ًاسلاج نئمطيو ًاسلاج لدتعي نأ دب ال لب « هتالص حصت

 . ةيناثلا ةدجسلا دجسي كلذ دعب مث « اهتنكمأ

 ةلماك ةعكر هل تمت نآلا (ادجاس نئمطت ىتح )ةيناثلا ةدجسلا (دجسا مث)

 اهيف هلعفي ام لك ىف الماك ًافصو كي يبنلا اهفصو « اهيتدجسو اهعوكرو اهمايقب
 وه اذه (اهلك كتالص يف كلذ لعفا) : هل لاق مث « لعف لك يف ةنينأمطلاب هرمأو

 . هنسحأو ميلعتلا غلبأ وهف« ديب لوسرلا ميلعت

 هيفو « ديم يبنلا اهملع امك ةالصلا ةفص هيف ميظع ثيدح ثيدحلا اذهف

 : لئاسم ةدع

 « لهاجلا ميلعت هيف ثيدحلا نأ : ةميظعلا لئاسملا نم يهو : ىلوألا ةلأسملا

 ريغ ةالص يلصي ثيحب « هلهج ىلع هكرتيو لجرلا اذه نع تكسي مل ۶5 يبنلا
 ال لب« تكسي نأ اهب ليخيو هتالص يف ءيسي ًاصخش ىأر نمل زوجي الف « ةئزجم
 ع و

 . هأطخ ححصيو « همّلعي نأ دب

 لجرلا كلذ قوش هنا ي هميلعت نسح ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 قاتشا ىتح (لصت لصت مل كنإف لص) : هل لاقو « ةرم دعب ةرم هددر هنإ ثيح « ملعلا ىلإ

 دنعف (ينمّلعف اذه ريغ نسحأ ال ًايبن قحلاب كثعب يذلاو) : لاقف ميلعتلا ىلإ لجرلا اذه

 يقابلا لص : هل لاقو « ةدحاو ةعكر هل ماقأف « ميلعتلا هلزجوأو ؛ و بدلا همّلع كلذ

 امهمف «راركت مدعو «زاجيإ هيف اذهف (اهّلك كتالص يف كلذ ل اعفا مث) ةعكرلا ٠ هذهك

 نم اذهف ه ملعتلل ىلع لقثي كلذ نأل ؛ ملعتملل نسحأ كلذ نإف رصتختي هن ملعلا نكمأ

 . ميلعتلا يف هتقيرط نسحو ةَ هميلعت نسح



 مارملا عولب حرش ةالصلا ةفص» ةالصلا باتك

 ممن همم مم مم سرس م هده سهر سكاهاش سه هاش معاش “ا "5 ها # 4 د ساع م هش ها سم هوم ياو ياهرواعه سمو قدها ما ساماف ساو هاي ساس همه هامه عهاوام كه هع ياه م و ع م اعاس سارع هام نر هلام اع سه ساو مام ا ساعاف

 رمأي مل ديم ىبنلا نإف « لهجلاب رذعلا ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 هنأل ؛ ةفصلا هذه ىلع اهيلصي ناك ىتلا ةيضاملا تاولصلا ةداعإب لجرلا اذه

 هتفرعم بسحب ةدابعلا ىدأو دهتجاو عيطتسي ام لعف اذإ ناسنإلاو « لهاج

 لم يبنلا نإف « لبقتسمللو رضاحلل مّلعي نكلو « ةداعإلاب رمؤي ال هنإف هداهتجاو

 رسي نم اذهو « ةيضاملا تاولصلا ديعي نأ هرمأي ملو ةرضاحلا ةالصلا ديعي نأ هرمأ

 . اهتحامسو اهتلوهسو ةعيرشلا هذه

 ةالصلا ناكرأ نم نكر ةنينأمطلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ةعبارلا ةلأسملا

 سولجو « نيتدجسسلا نيب سولجو  دوجسو « عوكرو « مايق نم اهلاعفأ عيمج يف
 حصت مل ةنينأمطلا كرت نمف « ناكرألا عيمج يف ينعي « ريخألاو لوألا دهشتلل

 بارغلا نأ فورعملا نمو « بارغلا رقنك اهنأ يَ يبنلا ركذ ةالصلا هذهو « هتالص

 «بارغلاب د يبنلا ههبش نئمطي الو هتالص يف لجعتسي يذلاف « ةعرسب رقني
 ةالص فصي 8# لاق دقو « نيقفانملا ةالص ةفص هذهو « هّالص ّمصت مل هنإ مث

 ناطيش ىنرق نيب تناك اذإف سمشلا بقري سلجي « قفانملا ةالص كلت» : نيقفانملا

 )1۲١([ .٠ ملسم هجرخأ] ؛ًاليلق الإ اهيف هللا ركذي ال ًاعبرأ رقنف ماق
 . ثيدحلا اذه هيلع لذي ام ضعب اذه

 مامتإ وأ ريسفت اذه معن (ًامئاق نئمطت ىتح : ملسم دانسإ هجام نبالو)
 دب ال لب « مايقلا يف لادتعالا يفكي ال هنأو (امئاق لدتعت ىتح عفرا مث :) : هلوقل

 . ًاضيأ ةنينأمطلا نم

 3 مايقلا يف: ينعي , (ماظعلا معجرت ىتح كيبلص مقأف دمحأل ظفل يفو) - ۹۸

 تم شر
 عكر ادإق « :fv‘ قراطلا | (بيارلاو لص نيب نم وحي : ىلاعت لاق ؛ رهظلا دومع وه : بلصلاو

 : هلوقل ًاريسفت (ماظعلا دوعتو بلصلا لدتعي ىتح) : هلوق نوكيف « هبلص ىنحتا ناسنإلا



 ةالصلا فص. ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 مم رو ا مم را مم مه مم همس را وير يمه همر هرم هيام م هرم  aaa saraد تع عب دعت عوع م ع اعف مق دك 22 2ع 00
uns 

 مكدحأ ةالص متت نل اهنإ : عفار نب ةعافر ثيدح نم دواد يبأو يئاسنللو)

 ‹ ةالصلا ةحص طورش نم طرش ءوضولا (ىلاعت هللا هرمأ امك ءوضولا غبسي ىتح

 ؛ هؤوضو حصي مل ءوضولا لمكي ملو ًاضوت ولو ؛ ؛ حصت مل ءوضو ريغ نم یلص ولف

 + :ةدناملإ مكه وجو اولسْعَاف )ل هلرق يف (ىلاعت هللا هرمأ امك) هتالص حصت ملر

 . ةيآلا رخأ ىلإ

 نآرق كعم ناك نإف) : اهيفو . (هيلع ينثيو « هدمحيو « ىلاعت هللا ربكي مث)
 ردقي نمل ةالصلا ناكرأ نم نكر ةحتافلا ةءارقف (هلّلهو هربكو هللا دمحاف الإو أرقاف

 نحل و هتعاطتسا بسحب اهؤرقي هنإف ةءارقلا ديجي ال نم كلذكو « اهتءارق ىلع

 حصت مل هكرت و هليدعت ىلع ردقي وهو ىنعملا ليحي نحللا ناك اذإ هنأ الإ ء اهيف
 هتالص نإف ىنعملا ليحي ال نحللا ناك نإ امأ « نحللا اذه لدعي ىتح هتالص

 نإ : اولاقو « نآرقلا نم رسيت ام أرقي هنإف ةحتافلا ةءارق نسحي ال ناك نم امأ « ةحيحص

 عبس اهرركي هنإف ةدحاو ةيآ الإ هدنع نكي مل نإو « اهؤرقي هنإف تايآ عبس هدنع ناك

 هنإف « اهريغ الو ةحتافلا ال نآرقلا نم ءيش هدنع نكي مل اذإ امأ « ةحتافلا ردقب تارم

 مث ءربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو , هلل دمحلاو « هللا ناحبس : لوقي نأب ركّذلا ىلإ لدعي

 . نآرقلا نم ءيش ليصحت عيطتسي ىتح نآرقلا نع ًاليدب اذه نوكيو « عكري

 يلصي ملسملا نكلو « لاوحألا نم لاحب طقست ال ةالصلا نأ ىلع كلذ لدف

 ةحتافلا نسحي ال ناك نإو« ةحتافلا أرق ةحتافلا نسحي ناك نإف « هلح بسح ىلع

 حيبستلا ىلإ لدعي هنإف نآرقلا نم ًائيش نسحي ال ناك نإو « نآرقلا نم اهريغ أرق

 . هلاح بسح ىلع يلصي لب « ةالصلا هنع طقست الو « ريبكتلاو ليلهتلاو

 رسيت ام ارقا م 2( : اف هلوق رسفي اذه (هللا ءاش او نآرقلا مأب أرقا مث : دواد يبألو)

 ؛ ةحتافلا عيطتسمي ناك اذإ « ةحتافلا رسيت ا دارملا نأب  ثيدحلا لوأ يف و (نآرقلا نم كعم



 مارملا غولب جرش ٠ 000 ةالصلا ةفص.ةالصلا باتك

 عطتسيي مش اذإ اهماقم اهريغ مرق اهنإو  اهتءارق عيطتسي ناك اذإ اهماقم اهريغ موقي ال هنأل

 مأو ؛ ميركلا نآرقلا يناعم ىلع ةلمتشم اهنأل ؛ ب باتكلا مأ ةحتافلا تيمسو « اهتءارق

 ةلمتشم اهنأل ؛ ةحتافلا ةروس ىلإ عجري هلك نآرقلاو ء ءيشلا هيلإ عجري يذلا وه ءيشلا

 تابإ اهيفو « ةثالثلا ديحوتلا عاونأ اهيفف « اهلك نآرقلا يناعمو ضارغأ ىلع

 ةرفكلا رئاسو ىراصنلاو دوهيلا ىلع درلا اهيفو « ثعبلا تابثإ اهيفو « تاوبنلاو تالاسرلا

 ۱ا . ( قالا لو ْرِهْلَع بوضصغملا رع مِهلَع تمعن ندا طم ج مقَسسُسْلا طل ان دَهَأ )

 ةحتاف يهف « فحصملا لوأ يف باتكلا اهب حتتفا هللا نأل ؛ ةحتافلا تيمس ًاضبأو
 نيذه ريغ ءامسأ ةحتافللو «٠ فحاصملا ىف بوتكملا نآرقلا لوأ يه ينعي « نآرقلا

 . ميظعلا نآرقلاو ' يناثلا عبسلاو « ةيفاكلاو « ةيقرلا : اهئامسأ نمف « نيمسالا

 . نآرقلا نم تكش امم ارقا ةحتافلا دعب : ينعي (تئش اج مث : نابح نبالو)

 ضعب وأ« ةريصق وأ ةليوط ةروس وأ ءةدحاو ةيآ أرقاف« ؛ نآرقلا نم رسيت أم ' ىأ

 . ةرومس



 ةالصلا ةفص. ةالصلا باتك 0 _ مارملا غولب حرش

 ۱ا

 عضو جس اذ هاكم راقق لک دوعي ىتح ىوتسا هسأر عقر اذإف « رهط

 ‹ ةلبقلا هيلجر عباصأ فارطأب لبقتساو امهضباق الو شرتفم ريغ ةيذدب

 اذإو < ىنميلا بصنو « ىرسيلا هلجر ىلع سلج نيتعكرلا يف ذ سلج اذإو

 ىلع دعقو ىرخ ألا بصنو « ىرسيلا هّلجر مدق ةريخألا ةعكرلا ىف سلج

 ١7 يراحتبلا هجرخأ . هتدعقم

 ربك اذإ دَ هللا لوسر تبأر : لاق طى دعاسلا ديمح ىبأ نعو - 8

 . (هيبكنم وذح هيدي لعج

 ىنعمو « هيبكنم وذح ىلإ هيدي عفري نأ مارحإلا ةريبكت ربك اذإ يلصملل بحتسيف

 ضعب يفو « هيفتك : يأ« هيبكنم يواست ىتح هيدي عفري : ينعي « ةاواسملا :وذح

 ‹ ثيدحلا اذه ىف امك « هيبكنم وذح ىلإ : هنأ روهشملا نكلو « هينذأ عورف ىلإ : تاياورلا

 ملو« ملعلا لهأ عامجإب اذهو « بحتسم مارحإلا ةريبكت عم نيديلا عفر نأ ىلع لدف

 فالح نيعضوملا نيذه يفف هنم عفرلا دعبو عوكرلا دنع نيديلا عفر امأ « دحأ هيف فلاحي

 ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو « ب ىبنلا لعفل بحتسم هنأ ىلع روهمجلاو « ملعلا لهأ نيب

 عفر نأ نسم روهمجلا هيلإ بهذ ام حيحصلا نكلو « مارحإلا ةريبكت ريغ يف بحتسي ال هنأ

 نم عار دنعو « کر دعو | ارحالا ةريبكت دنع : عصاوم ٠ ةعبرأ يف بحتسم نيديل

 يهو ه ةالصلا ٠ نس نم هيا نسق هله (هتكر نم هي ن عن

 . لعفي 2ك يبنلا ناك امك هعباصأ نيب جرفيو

 )١( مقرب )۸۲۸( .



 هضفخ : ىنعي « هرهظ رصه ةبحتسملا ةثلاثلا ةفصلا هذهو (هرهظ رصه مث)

 كلذ لعفي ةي يبنلا ناك دقف « ًاسوقم سيلو « هسأرل ًايواسم ًايونسم نوكي ثيحب

 هسأرو هرهظ نوكي اغإو . هضفخي وأ هسأر عفري الو « عوكرلا يف هرهظ سوقي الو
 . عوكرلا يف ديم يبنلا لعف ةفص هذه « نييواستم

 لدتعا : ينعي : ىوتسا (هناكم راقف لك دوعي ىتح ىوتسا هسأر عفر اذإف)

 ىلإ ماظعلا دوعت نأ دارملاف « رهظلا ماظع : راقفلاو « هناكم راقف لك دوعي ىتح ًامئاق

 . الدتعم امئاق حبصيو ءانحنا ىقبي ال ثيحب اهتنكمأ

 ىلع ينعي هيدي عضو دجس اذإف (امهضياق الو شرتفم ريغ هيدي عضو دجس اذإف)
 هدوجس عضوم ىلع وأ ضرألا ىلع امهعضي هنإف « نيفكلا انه نيديلاب دارملاو «. ضرألا

 يف يبنلا نأل ؛ ضرألا ىلع شرتفي الو هيعارذ عفري هنإ مث « شارف ىلع يلصي ناك اذإ

 . ضرألا ىلع هيفك طسبي لب (امهضباق الو) . عبسلا شارتفاك شارتفالا نع ىهن

 لبقتسي هنأ تابحتسملا نم اذه « معن (ةلبقلا هيلجر عباصأ فارطأب لبقتساو)

 . دوجسلا ةلاح يف ةلبقلا هيلجرو هيدي عباصأ فارطأب

 سلج اذإو « ىنميلا بصنو ىرسيلا هلجر ىلع سلج نيتعكرلا يف سلج اذإو)
 سولجلا امأ (هتدعقم ىلع دعقو ىرخألا بصنو ىرسيلا هلجر مدق ةريخألا ةعكرلا يف

 نكر وهف ريخألا دهشتلل سولجلا امأو « ةالصلا تابجاو نم بجاو وهف لوألا دهشتلل
 سلجي ناك دو هنإف لوألا دهشتلا يفف « فلتخت سولجلا ةفصو « ةالصلا ناكرأ نم

 ىلإ اهنطبو « ضرألا ىلإ اهرهظ لعجيف « ىرسيلا هلجر شرفي هنأ ىنعمب « اشرتفم
 ٤ صضرألا ىلع اهعباصأ لعجي هنأ ىنعم : ىنميلا بصنيو « اهيلع سلجيو « ىلعأ

 « كروتي ناك هيب هنإف ريخألا دهشتلا يف امأ « شارتفالا ىمسي ام اذهف « هبقع عفريو

 بصنيو « هنيمي ةهج نم اهجرخيو « ىرسيلا شرفيو « ضرألا ىلع دعقي هنأ ىنعمب



 منك عج سم ممالك اع ممم ميامي سر ماقام عضم FENER EHTS وج واما hE EREN SRNR Hr واع ماعم

 قيرفتلا ىلإ دشرأ ثيدحلاو ‹ كروتلا ىمسي اذهف « لوألا دهشتلا يف امك « ىنميلا

 سلج ولف « ةنس نيتفصلا الك « ريخألا دهشتلا ةسلجو « لوألا دهشتلا ةسلج نيب
 ٠ نكل« ةحيحص هتالص نإف « ًاكروتم لوألا دهشتلا يفو « ًاشرتفم ريخألا دهشتلا ىف
 ناك ًاشرتفم ناك اذإف « مايقلل ًائيهتم نوكي لوألا سولجلا ىف هنأل ؛ اذه وه لضفألا

 . حاتريو كروتي اذهلف « مايق هدنع سيل هنإف ريخألا دهشتلا ىف امأ . هلرسيأ اذه



 مارملا غولب حرش ظ ةالصلا ةففص ةالصلا باتك

YY:ناك هنأ هللا لوسر نع« هو بلاط يبأ نب يلع نعو  

 ) ضرألاو تاوامسلا رطف يذلل يهجو تهجو» : لاق ةالصلا ىلإ ماق اذإ

 انأو يبر تنأ « تنأ الإ هلإ ال كلملا تنأ مهللا « نيملسملا نم» : هلوق ىلإ

 : لسم هاور . هرخأ ىلإ «كدبع

 ليلا ةالص يف كلذ نإ : هل ةياور يفز

 34 حاتفتسالا ءاعد وهو 3 ةالصلا ىف لاوقألا تابحتسم نم ءاعدلا !له ماا

 ةريبكت دعب تكسي ص ناك دقق « ةحئافلا ةءارش ليقو مارجإلا ة ةريبكت دعب لوكيو

 يصب درو حاتفتسالا ءاعدو « هسفن نيبو هنيب أرس حاتفتسالا ءاعذب يتأيو « مارحإلا

 دراو هنأل ؛ كلذ هلف هب اعد حاتفتسا يأف « ءاش ام اهنيب نم ملسملا راتحي « ةريثك

 ىلاعتو « كمسا كرابتو « كدمحبو مهللا كناحبس» : لوق أهنمو « دس يبنلا نع

 هب حتفتسي ناك يذلا وهو « روهشملا وه اذهو « دحاو اذه «كريغ ا كدج

 . ًابيرق فنصملا هرك ذيسو < سانلل همّأعيو قط مع

 نينح ضرألاو تارام رف يذلل يهجو تهجر: ثيدخحلا| او يف ءاجج ام اهتموا

 يده ال« قالخألا نسحأل يندهاو» يلف «يبنذب تفرتعاو ملط

 ‹ كيدعسو كيبل « تأ ا الل هنيس ينع فصيل . اهثيس ينع فيصاو  تنأال اهنج

 ملاع ضرألاو تاوامسلا رطاف ليفارسإو ليئاكيمو ليئاربج أ بر رز لا : لوق اهنمو
 هيف فلتخا امل يندها « نوفلتحتي هيف اوناك اميف كدابع نيب مُک کیت تنأ ةداهشلاو سيغلا

 ¬ «ميقتسم طارص ىلإ ًءاشت نم يدهت كنإ « كنذإب قحلا نم

 . (۷۷۱) مقرب (۱)
 رخأ ثيدحل يه امنإ « فنصم ا هركذ يذلا ثيدحلل ةعبات تسيل ةياورلا هذهو « ( ۷۷۰) ملسم (۲)

1۹ 



 ةالصلا ةقص,ةالصلا باتك _ مارلا عولب حرش
u HEHEHEعموم مع هوو  mSهاه هاك ها شرور سس سر  AS SRFمج رم م ساو سه دمار هاه م  HERNEامر اع مع همها مه عه ماهم ارو هاش سنن سهام سو ساس  

 سيلو « ةرات اذهبو « ةرات اذهب حتفتسي ناك هنأب ةَ ىبنلا نع تدرو هذه لكف

 يف ٌريخم ءرملاف « اهب صاخ حاتفتسا ةضيرفلل سيل هنإ مث « اهنيب عمجي هنأ دارملا

 نسحأ ناك ء اذهب يتأي ةرمو « اذهب يتأي ةرمف اهعون هنأ ولو« تاحاتفتسالا هذه

 دحاو ىلع رصتقا ولو « يم يبنلا نع درو ام لكب لمع دق نوكي هنأل ؛ لضفأو

 يف ةلقتسم ةلاسر ةيميت نبا مالسإلا خيش بتك دقو « ًاضيأ ىفك هيلع موادو اهنم
 . د يبنلا نع ةدراولا حاتفتسالا عاونأ
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 مارملا عولب جرش ةالصلا ةفص» 0. ةالصلا باتك

 ةالصلل ربك اذإ ة هللا وسر ناك : لاق هل ةريره ىبأ نعو - ۷1

 نيبو يني ةعاب مهلا لوقا: لاقف « اف اقبل لق هش انك

 7 هلع ىقفتم 0 دّربلاو 57

 ًاتوكس : ينعي (ةهينه تكس ةالصلل ربك اذإ هللا وسر ناک) : هلوق - 51

 : لوقأ) : هلوقب كلذ مهل نيبف « توكسلا اذه يف لوقي اذام : ينعي (هتلأسف) أريسي

 نم ىنقن مهللا « برغملاو قرشملا نيب تدعاب امك یایاطح نيبو ينيب دعاب مهللا
 ءاملاب ياياطخ نم ىنلسغا مهللا « سنّدلا نم ضيبألا بوثلا ىقني امك ياياطخ
 . و هنع ةدراولا تاحاتفتسالا نم عبار عون اذهو (دربلاو جلثلاو

  (۱)يراحتبلا  (YE)ملسمو (04۸) :

TI 



 ةالصلا ةفص ةالصلا باتك مارملا خولب حرش

 هأور ٠ 55 هلإ E O علا

 رقوم وهو « ًالوصوم ينطق رادلاو« طقنم دنسب ملسم
 ؛ ةسمخلا دنع ًاعوفرم ها يردخلا ديعس يبأ نع هوحنو ۷

 ناطيشلا نم« , ميلعلا عيمسلا ؛ هللاب دوعأ» : ريبكتلا دعب لوقي ناك : هيفو

 .  هفتو , هخفنو « هزمه نم « ميجرلا

 العوج هللا هيزنت (مهللا كناحبس) : هلوقو « هيزنتلا : حيبستلا ىنعم - 7

 اذه ىلع ركشو ىلاعتو هناحبس هللا ىلع ءانث (كدمحبو) « هب قيلي الام لك نع

 رع هللا لضفب دبعلا نم فارتعا وهف « كحبسأ مل كتيادهو كقيفوت الولف : يأ « قيفوتلا

 : يأ (كمسا كرابتو) هل ىلاعتو هناحبس هللا قيفوت الول هزجعب هنم فارتعاو « هيلع لجو
 يف اءاوس « ةكربلا هيف هللا لزنأ « ءيش ىلع هللا مسا ركذ اذإف كركذب لانت ةكربلا نإ

 (كدج ىلاعتو) < « مدا ينب لامعأ رئاس يف وأ جورخلا وأ لوخدلا وأ برشلا وأ لكألا
3 

 قحب دوبعم ال : يأ (كريغ هلإ الو) هللا اي كتمظع تلج : يأ « ةمظعلا هانعم : دحلا

 . ةالصلا اهب حتفتست يتلا ةميظعلا ظافلألا نم هذهف « كاوس

 ناطيشلا نم « ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ) : : حاتفتسالا دعب اضيأ لؤقيو - ۳

 دعب ةذاعتسالاف « ةالصلا ننس نم ًاضيأ كلذو (هثفنو « هخفنو « هزمه نم« ميجرلا
 لاوقأل : عيمسلا « مصتعأو عئيجتلا : اهانعم : ذوعأو « ةالصلا ننس نم حاتفتسالا

 ‹ نولعفي ام ملعيو « نولوقي ام عمسي ىلاعتو هناحبس هنإف « مهلاعفأب : ميلعلا « دابعلا

 ام حصأو : ٠٠/۲ *ننسلا» يف يقهيبلا لاق . ۲۹۹/۱ ینطق رادلاو « (01) (۳۹۹) ملسم(۱)

 . رمع ىلع فوقوملا رثألا هيف يور
 دمحأو ع( )٤ هحام ۽ نسأو < ۳/۲ يئاسنلاو « (؟4؟) يدمرتلاو < (Yvo) دواد ىبأ دنع (؟)

 )1١١410/97(.
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 مارملا غولب حرش ةالصلا ةفص. ةالصلا باتك

 نم نيتفص نانمضتي « ناميظع هللا ءامسأ نم نامسا امهف « ءىش هيلع ىفخي ال

 رهف للا غا وك تهتم كفا يقل وأ ق تاطبغلا (ناييعلا هنو

 1 e فرحي ضع ا م لاق ؛ ناطيش

 000 ا ا ليعف نزو ىلع

 3 هلقع يف ناسنإلا لبخي ناطيضشلا نأل 3 نونحلاو عرصلا هات زمهلا ( هرمش نم)

 هنأ یری یتح هسفن م NET حفني هنإف «ربكلا وه ناطيشلا حعنو (هحخفنو)

 « رعشلا وه ثفنلا (هثفنو) سانلا ىلع ىلعتسيو ربكتسي ىتح « هريغ نم لضفأو ربكأ

 : ناطيسفلا ةف ا انه نرجو لغ ةف وأ ياو ءا يذلا حلا انما
 امالا مومذم هبلغأ رعشلاف ۲ : ءرعشلا ( داملا ماو : ىلاعت لاق امك

 لاق يل 0 0 0 هللا 0 00 39 ل وأ 4 حابملا يق فا

 ناک a ا وأ 4 حبلا ا اذإ کل مدلا امهيف لصألا

 : ليقو . [(51غة) يراخبلا هجرحخأ] «ةمكحل رعشلا نم نإ : زم لاق دقف « اذيفم

 ذقعلا دفعي تفت ركتاسلا نآل نالا تف قف اقرأ رعجلا قآل جملا دالا

 e 7 . ربت د عار رس نعني .
 وه اذإ هثفنف € دععلا شش رحاوسلا : ينعي (ِتّشدفلا رش نمر ظ : ىلاعت لاق امك

 1 رحسلا امأ « نسح ءيش دق رعشلا نأ الإ رك رص حلا عصا

 . رفك هلک لب « مارحو لطاب هّلكف

 ىف ايمأو « ةالصلا لوأ ىف ةبحتسم ةءارقلا لبقو حاتفتسالا دعب ةذاعتسالاف

 لوأ ىف ةذاعتسالا ىفكت امنإو « اهيف ذيعتسي الف ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلا ةعكرلا

 هك
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 ةالصلا هن ةفص» 2.ةالصلا ب باتک E نسجت عج ا cr ci 2111006 0000 مارملا غولب ع عرش

 تسب ا هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو 4

 ملعكر اذإ ناكو (تمييلدلا مَن سدح 8 ب ةءارقلاو « ريبكتلاب ةالصلا

 مل عوكرلا نم عفر اذإ ناكو « كلذ نيب نكلو « هبوصي ملو هّسأر صخشب

 دجسي مل دوجسلا نم هّسأر عفر اذإ ناكو « ًامئاق يوتسي ىتح دجسب

 شرفي ناكو « ةيحتلا نيتعكر لك يف لوقي ناكو « اسلاج يوتسي ىتح

 ىهنيو « ناطيشلا ةبقع نع ىهني ناكو « ىنميلا بصنيو ىرسيلا هلجر
 . ميلستلاب ةالصلا متخي ناكو « عبسلا شارتفا هيعارذ لجرلا شرتفي نأ

 , "هلع هلو « ملسم هجرخأ

 ةالصلا حتي زم هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو) - ۷٤

 الإ ت الصلا حصت الو « ةالصلا ناكرأ نم نكر يه ؛ مارحإلا ةريبكت : ىنعي (ريبكتلاب

 « هثالص دقعنت مل ريبكت ريغ نم ةالصلا يف ناسنإ لخد ولف « اهب الإ دقعنت ال لب « اهب
 ناحبس : وأ« هلل دمحلا : لاق ول امك راكذألا عاونأ نم ريبكتلا ظفل ريغب ىتأ ول كلذكو

 ناك هيو يبنلا نأل ؛ ًاضيأ هتالص دقعنت مل ريبكتلا نم ًالدب « هللا الإ هلإ ال : وأ « هللا

 «ميلستلا اهليلحتو « ريبكتلا اهعرح» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو « ريبكتلاب ةالصلا حتتفي
 ةشئاع لوق ىنعم اذهف؛ [(51) دواد وبأو « )٠١٠١5( دمحأ هجرحخأ « ‹ حيحص ثيدحإ|

 رارمتسالا ديفت ناكو (ريبكتلاب ةالصلا حتتفي هللا لوسر ناك) : اهنع هللا يضر

 8 ب ةءارقلا حتتفي : ينعي (ةءارقلاو) « ةالصلا ةيادب يف ريبكتلا عدي ال ناكف « ةموادملاو

 اهنأ ىلع لدو « ةحتافلا نم تسيل ةلمسبلا نأ ىلع لدف 4 تيوس بر هَ ديل

 يذلا وهو « ةلمسبلا يف ةَ هللا لوسر ةنس نم تباثلا وه اذه « اهب رهجي الو اهب رسي
 ىلع ةموادملا امأ ء« سأب الف نايحألا ضعب يف اهب رهج نإو « ملعلا لهأ روهمج هيلع

 . ةريثكلا ثيداحألا هيلع تلد ام فالح اذهف اهب رهجلا

 )١(صحيح ملسم (£4۸) :٠
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 مارملا غولب حرش ةالصلا ةفص .ةالصلا باتك

 مل : ينعي (هبوصي ملو « عوكرلا لاح يف هسأر صخشي مل عكر اذإ 3: ناكو)
 سأرلا عفر نأ ىلع لدف . دم هرهظ لايح هلعجي ناك لب « هضفخي ملو هسأر عفري

 هعوكرو « ةنسلا فالخ هنأ هرهظل واسم ريغ نوكي ثيحب عوكرلا ىف هضفخ وأ

 . لضفألاو ةنسلا فالخ هنكل حيحص

 . هتك هرهظ لايح عفرلاو ضفخلا نيب هسأر لعجي : ينعي (كلذ نيب نكلو)

 . ىلع ليلد هيف اذه (ًامئاق يوتسي ىتح دجسي مل عوكرلا نم عفر اذإ ناكو)
 ءيسملا ثيدح يف قبس امك ةالصلا ناكرأ نم نكر هنأو « عوكرلا نم لادتعالا

 ؛ هتالص حصت مل لدتعي ملو روفلا ىلع دجس مث عوكرلا نم عفر ولف « هتالص يف

 . عوكرلا نم مايقلا دعب لادتعالا وهو اهناكرأ نم انكر كرت هنأل

 نيب سولجلا كلذك (اسلاج يوتسي ىتح دجسي مل دوجسلا نم هسأر عفر اذإ ناكو)
 . يل رفغا بر : درو ام لوقيو « ًالدتعم سلجي ثيحب « ةالصلا ناكرأ نم نكر نيتدجسلا

 « نيتدجسلا نيب سلجي ملو روفلا ىلع دجس مث ًاعيرس عفر عفر هنأ ول امأ  يتأيس امك
 . ةالصلا ناكرأ نم ًانكر كرت هنأل ؛ ةحيحص ريغ هتالص نإف

 هلل تايحتلا : لوقي ينعي (ةيحتلا نيتعكر لك يف لوقي دو ناكو)

 ىلع لدف ءامهيف لاقي امو ريخألا دهشتلاو لوألا دهشتلاب يتأيو « تاولصلاو
 نم زكر وهف ريخألا دهشتلا امأو « ةالصلا تابجاو نم بجاو لوألا دهشتلا نأ

 مج: : اهانعم هلل تايحتلاو « ميظعتلا اهانعم ةيحتلاو ؛ يتأيس امك ةالصلا ناكرأ

 رع هلل قحتسم هلك اذهف « كلذ ريغو حبذلاو دوجسلاو عوكرلا نم هلل تاميظعتلا
 « ةيحتلا باب نسم قولخمل عكرب نأ زوجي الف « قولحخمل فرصي نأ زوجي الو ء« لجو
 ىلوأ باب نمو « لجو رع هللاب رش اذهف « ةيحتلا باب نم قولخمل ىنحني نأ الو
 . مهكولمل نودجسي ةيلهاجلا يف نوكرشملا ناك دقف « قولخملل دوجسلا زوجي ال

17 



 مما سب مم سم مه كم مام ما هاسرو ع ها "ا" هوا" اه واس عا سه ساس ماوس ماماسش هاس ساه ماك سهام و واس ساو ياتو وا عام ساس سام هاه هاو ماع عام ع اس ماهم ال دهس سام سس ماو و ياو اس ساس باه عهقياوك هافاس ع هس ماس

 ةشئاع ثيدح ىف هلك اذه (ىنميلا بصنيو ىرسيلا هلجر شرفي ناكو)

 «اهيلع سلجيو ىرسيلا شرفي لوألا دهشتلل سلج اذإ ناكو « اهنع هللا يضر

 دهشتلا يف اذه « اهبقع عفريو « ضرألا ىلع اهعباصأ لعجي نأب « ىنميلا بصنيو

 كروتي ناك قبس امك  ريخألا دهشتلا يفو « شارتفالاب ىمسي ام وهو « لوألا

 ىلع سلجيو « هتحت نم اهجرخيو ىرسيلا شرفي هنأ ىنعمب « مالسلاو ةالصلا هيلع

 يف اذه « ضرألا ىلع سلجيو هتحت نم اهجرخيو ىنميلا بصنيو « هتدعقم

 . كروتلاب ىمسي ام وهو « ريخألا دهشتلا

 : هانعم نإ : ليق دقو « تاسلجلا نم عون اذه (ناطيشلا ةبقع نع ىهني ناكو)

 لعجي ثيحب « امهيلع سلجيو هيبقع عفريو « ضرألا ىلع هيمدق نوطب لعجي نأ
 هنأل ؛ رظن هيف ريسفتلا اذه نكلو « ناطيشلا ةبقع ىنعم اذه « هيبقع ىلع هتدعقم

 «رمع نب هللا دبع : مهو « لوألا دهشتلا ىف هلعفي ناك ةباحصلا ضعب نأ درو

 ةسلجلا كلت نأ ىلع كلذ لدف « دوعسم نب هللا دبعو « سابع نب هللا دبعو

 ىلع هتدعقم لعجي نأ يناثلا ريسفتلاو « ناطيشلا ةبقع نم ةدارملا ىه تسيل

 يتأيسس يذلا ءاعقإلا يهو « ضرألا ىلع هيدي عضيو « هيتبكر عفريو « ضرألا

 بلكلا نأ فورعمو ؛ بلكلا ءاعقإك ءاعقإ نغ ةي لوسر ىهن دقف « هنع ىهنلا

 . ضرألا ىلع هيدي لعجيو « ىلعأ ىلإ هيلجر عقريو ضرألا ىلغ هربد لعجي

 قبنس دقو « دوجسلا يف : ينعي (عبسلا شارتفا هيعارذ لجرلا شرتفي نأ ىهنيو)

 ىلع هيعارذ شرتفي نأ ىهنو « هيعارذ عفريو ضرألا ىلع هيدي عضي ناك د هنأ

 نأل ؛ بلكلا شارتفاكو « شوحولا نم هبانب سرتفي يذلا وهو عبسلا شارتفاك ضرألا
 (ريصول اي هيعاَرْو طس هيو : ىلاعت لاق ضرألا ىلع هيعارذ شرتفي بلكلا

 اميس ال « تاناويحلاب هبشتلا نع نويهنم نحنو « نالكلا ةداع هذهف ١١| : فهكلا |

 تافتلاك تافتلا نعو « عبسلا شارتفاك شارتفا نع انيهن دقف « ةالصلا يف
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 مارملا غولب حرش ةالصلا ةفص- ةالصلا باتك

 همم عمم عم هموم هم مه هه سماع سريع HREEEA اش عاش قه هاو لظها5 شا# RARER د سهسوه هاه 95# ع سس هاه مه عر سه ساس ساس ساس ساو ساس ساه Ha عاق عه عاق عام

 كوربك كورب نعو « بارغلا رقنك رقن نعو « بلكلا ءاعقإك ءاعقإ نعو « بلعتلا

 ىح تاناويحلاب هبشتلا نع يهنم ناسنإلا نإف مومعلا هجو ىلع كلذكو « ريعبلا
 . ةالصلا ريغ يف

 ناك « مارحإلا ةريبكتب ةالصلا حتفي ناك امك ناك (ميلستلاب ةالصلا متخي ناكو)

 مكيلع مالسلا» هنيع نع ههللا ةمحرو مكيلع مالسلا» : لوقي نأب « ميلستلاب اهمتخي

 ٠ ميلستلا نأل ؛ حصت مل ميلست نود نم ةالصلا نم جرخ هنأ ولف « هراسي نع «هللا ةمحرو

 ال كلذك « ريبكتلاب الإ دقعنت الو « ريبكتلاب الإ اهلخدي ال هنأ امك « ةالصلا ناكرأ نم نكر

 حصت مل هكرت ول« ةالصلا ناكرأ نم نكر وهف « ميلستلاب الإ اهنم للحتي الو اهتم جرخي
 نم هيو يبنلا ةالص ةفص يف اهنع هللا يضر ةشئاع اهتركذ ماكحأ ةلمج هذهف . هتالص

 هلوقلو  'ىّلصأ نوسمتيأر امك اولص»: دف هلوقل ؛ اهيف هب يدنقن نأ لجأ
 اريك نا کیو رخال میلو هلآ وجب ناک ی اس هوس هما لوُسَو ف کند: ىلاعت
 ةالصلا يف ثدحن الف « اهريغ يفو انتالص ىف انل ةي ةودقلا وهف [؟١ : بازحألا ]

 ليلدب الإ سانلا نم هلعف نم هلعف ولو هنسحتسن الو « هيو يبنلا نع ذري مل ًائيش
 . مالسلاو ةالصلا هيلغ هريرقت وأ هلعف وأ هلوق نم لوسرلا نع
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 ةالصلا ةفص باب . ةالصلا باتك مارملا عولب حرش

Y0هدي عفري ناك 4 يلا ذأ ءامهنع هللا يضر رمع نبا نعو  

 نم هسأر عفر اذاو « عورلل رجك اذإو « ةالصلا حلا اذإ کنم واح

)1( 

Vيذاحي ىتح هيدي عفري : واد بأ دنع دیم يبأ ثيدح يو ٦ 

 رکی مث ؛ هييكنم امه

 لاق
0 

 يف ءاج دقف « ةالصلا يف لاعفألا ننس نم ًاضيأ هذهو - ۲۷۷و ٦۲۷و ۵

 ۰ ظ : عضاوم ةثالث يف نيديلا عفر ثيدحلا اذه

 ١ مارحإلا ةريبكت دنع . ١ عوكرلا دنعو . ٣ عوكرلا نم عفرلا دنعو .

 ؛ هيلع جرح الف هكرت ولو « ةثالثلا عضاوملا هذه يف نيديلا عفر اذإ ةنسلاف

 وذح امهعفري نأ يتأيس امك نيديلا عفر ةفصو « ةنس اذه نأل « ةحيحص هتالصو

 . ضعب ىلإ امهضعب ةمومضم اهعباصأو « ةلبقلا ىلإ مهنوطبو « هيبكنم

 نم ءاملعلا نمو « ةيناث ةفص هذهو < هينذأ عورف ىلإ : ثريوحلا نب كلام نعو

 عمج نم مهنمو « ةرات هذه لعفيو « ةرات هذه لعفي نأب نيتياورلا نيتاه نيب عمجي
 . نينذ ألا وذح عباصألاو نيبكنملا وذح نافكلا نوكي : لاقي نأب امهنيب

 عم عفرلا ةفصو « هلبق وأ ريكبتلا عم نوكي امإ : ناتقو هلف عفرلا تقو امأو

 لبق عفرلا ةفصو . عفرلا يهني ريبكتلا ىهنأ اذإو « عفرلا أدبي ريبكتلا أدب اذإ ريبكتلا

 0 (00) ملسمو « (۷۴) يراخبلا()
 VY) .٠ ( دواد وبا 168

 .(553) (۳۹۱) ملسم 0
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 مارملا غولب حرش ةالصلاةفص باب . ةالصلا باتك

 مم يس و عع ع هم هع وار هس و هس سارا سعاس ساس سه رام هاه ساس مرورك هاو و سه رعاه هاك هاا هاه مه هاه ماها اج هواه راو ماو سو سه هسه مه ساهم وم سه هوا عل مهتم م و وار 4 ممم عمم هس ماو سمك مام همام م دوو مو وهاس سا ماهم

 ىلإ روهمجلا بهذ دقف : روهمجلا بهذم اذهو «ربكي مث ًالوأ عفري نأب « ريبكتلا
 الإ نيديلا عفر نوري ال ةيفنحلاو « ةي يبنلا نع هتوبثل ؛ هب لمعلاو كلذ بابحتسا

 , كلذ نوري ال مهنإف هنم عفرلا دنعو عوكرلا دنع امأ « طقف مارحإلا ةريبكت دنع

 «نايحألا ضعب يف هكرت رمع نبا نأب نوجتحيو « ةالصلا يف ثبعلا نم هنوربتعيو
 نع تبث اميف ةجحلا لاح لك ىلع  نكل « هيدي عفري ال ناك هنأ هنع درو دقف

 نايب ديري وهف نايحألا ضعب عفري مل هنأ تبث اذإ رمع نبا نأكو ٠ تك يبنلا
 سيل اذه نأ نيبي نأ دارأ وهف « هكرت زوجيف « بجاوب سيل عفرلا نأو ءزاوجلا

48 



 س هفص ٠ 5 اب r 1 ةالصل ۱ باتک = ت ص و هه سب لب ب مارل ۱ غولب وب حرش

 ل اا سو ولا

 كولم نم ميجلا ناكسإو ءاحلا مضب د طر خخ نب لئاو -

 نسحو « ةف يبنلا عيابو « همالسإ نلعأو دف يبنلا ىلع دفو « تومرضح
 . ةيواعم ةفالخ ىف ىفوت « هت ەمالسإ

 ىلع ىرسيلا هدي ىلع ىنميلا هدي حضرف الب يبنلا عم تيلص : لاق)

 وهو « ةالصلا ننس نم ةنس ًاضيأ اذهو « ةالصلا يف مايقلا ةلاح ىف كلذو . (هردص

 . ردصلا ىلع امهعضوو « ىنميلا فكلاب ىرسيلا فكلا ضبق

 « ملعلا لهأ روهمج لاق هبو « ةَ يبنلا نع ةتباثلا ةالصلا ننس نم هذهف

 مدعو لاسرإلا وهو رخآ لوق هل هللا همحر هنكل « أطوملا يف امك كلام مامإلا مهنمو

 هبو « ةي لوسرلا نع تبث ام ةنسلا نكلو « هبهذم باحصأ اذهب لمعو « ضبقلا
 اكلام نإ : لوقي مهضعبو « هللا همحر كلام مامإلا ىتح ملعلا لهأ روهمج لاق

 لاح لك ىلعو رذعل هكرت نوكي هنإف اذل ؛ هتباصأ ةلعل هيدي لسرأ اغإ هللا همحر

 . اهب لمعلا بجي ىتلا يه كو ىبنلا ةنس

 )١( مقرب )8179( .
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 مارملا غولب جرش 0 ةالصلاةقفص باب. ةالصلا باتك
 amara ggg - ےک gg 2س ب gaara مسج ب

 الد 6 هللا لوس لا لاق : لاق اتما صلا نب ةدابع نعو ۲۷۹

 هيلع قفتم «نآرقلا مأب أرقي مل نمل ةالص

 اهيفأرقي ال ةالص ئزجت الد .: ىنطقرادلاو نا نبذ ,ةياور يفو

 نباو « يذمرتلاو < دواد يبأو «دمحأل ىرخأ يفو. أ" «باتكلا ةحتافم

 الإ اولعفت ال» : لاق . مسن : انلق (؟مكمامإ فلخ نوؤرقت مكلعلا : نابح

 "اهب أرقي مل نمل ةالص ال هنإف « باتكلا ةحتافب

 ٠ نوحتتفي اوناك رمعو ركب ابأو كك ىبنلا نأ « #4 سنأ نعو 2
 : نوركذي ال : ملسم داز . هيلع قفتم 6« تيملسلا ي فدل 8 ر ةالصلا

 . “اهرخآ ىف الو ةءارقلا لوأ يف 4 كلا متا

 لبق ميحرلا نمحرلا هللا مسب لوق ةيعورشم هيف هتاياورب ثيدحلا -180و ٩
 مث « ةبحتسمو ةنس ةلمسبلا نأ ةلأسملا هذه ىف حيحصلاو ةذاعتسالا دعبو « ةحتافلا

 روهمج لوق وه اذهو « ةيرسلا يف الو ةيرهجلا ةالصلا يف ال ًاقلطم اهيف رهجب ال هنإ
 ب ةالصلا نوحتتفي اوناك رمعو ركب ابأو ب ىنا نأل ؛ ملعلا لهأ

 اورهجل اهب رهجي ميحرلا نمحرلا هللا مسب تناك ولف «(تميتتلا تقلا و
 . ةيلكلاب اهكرت دوصقملا سيلو « ثيدحلا يف دراولا يفنلا نم دوصقملا اذهف « اهب

 ةلقتسم ةيأ يه اهنإو « روسلا نم اهريغ نم الو ةحتافلا نم تسيل ةلمسبلا نإف كلذلو

 ةءاربو لافت ألا يتروس ىوس « ىرخأ ءادتباو ةروس ءاهتنا ىلع لدتل نيتروس لك نيب ركذت

 لمنلا ةروس يف ةيآ نمض ةدحاو ةرم ةلمسبلا تءاج دقو « ةلمسبلا امهنيب تأت مل هنإف

 ظ . يحيل( محلا هللا مسير هلو نمیشه ) : ىلاعت لاق ثيح [0ةيآلا ]

 )۴۹ £) ) ملسمو « ( Vo) ) يراخبلا(١)

 ةريره يبأ ثيدح- نم نابح نبا yT ينطقرادلاو « (۱۷۸۹) نابح نبا (۲)

 . )۱۷۸٥( نابح نباو« )١١"( یذمرتلاو « 0 أو < اا دمحأ (۳)

 س ع



 ةالصلا ةفص باب. ةالصلا باتك _ مارملاعولب حرش

 يف يفنلا لمحي اذه ىلعو .' نورسی اوناک : ةيزخ نبال ىرخأ يفو

 . اهّلعأ نمل ًافالخ ملسم ةياور

 حتتفي اهنأل ؛ ةحتافلاب تيمس دقو « ةميظع ةلأسم « ةالصلا يف ةحتافلا ةءارقو

 ؛ نآرقلا مأب ىمست اهنأ امأو « فيرشلا فحصملا يف ةروس لوأ ىهو « فحصملا اهب

 هيلإ عجري يذلا لصألا وه ءيشلا مأف « ميظعلا نآرقلا يناعم ىلع اهلامتشالف

 ثعبلا تابثإ اهيفو « تالاسرلا تابثإ اهيفو « هتافصو هللا ءامسأ.تابثإ اهيفو « ءىشلا

 كلذلف باسحلاو ءازجلاو روشنلاو ثعبلا موي وه نيدلا مويو 4 بنسيدلا موي كلم 8 روشنلاو

 . نآرقلا ىف ةروس مظعأ ىهف اذل ؛ نآرقلا مأب تيمس

 اذهو « اهب الإ حصت ال اهنأو « ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق بوجو ىلع لدت تاياورلا هذهف

 ةيفنحلا امأ « ةلمجلا ىف ةالصلا يف نكر اهتءارق نأ ىلع « ملعلا لهأ روهمج بهذم

 دلل ارقي مل ولو حصت ةالصلا نأ نوريو « ةالصلا يف ةبجاو ريغ اهنأ نوريف

 ۲١ : لمزمل] 4 نافل َنِمَرَستامأَو رفد ] : و 6 هيرست ام أو رقاق :  ىلاعت

 مهسنمف ا مهو  ةالصلا ىف ةحتاقلا ةءارق بوجوب اولاق نيذلا امأ

 ولف « تاعكرلا لك يف أرقت نأ مزلي الو < طقف ىلوألا ةعكرلا ىف أرقت اهنأ ىري نم

 . نآرقلا مأب أرق هنأ هيلع قدصي هنأل ؛ ىفك ىلوألا ةعكرلا يف اهأرق

 امأ « درفنملاو مامإلا قح يف نكلو ٠ ةعكر لك يف ةبجاو اهنأ ىري نم مهنمو |

 . مامإلا ةعارق هيفكتف مومأملا

 )١( دمحأ )۱۲۸٤١(  ۰ىئاسنلاو ۲/٠١١ ٠ ةيزحن نباو )٤۹٥( .

 . )٤۹۸( ةميزخ نبا (5)
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 ةالصلاة فص باب  ةالصلا باتك

 هعم مم مم مام م م م دس مك اس م تق سهم ساس هش سهم هاو هو هاش طخ < سهم سو قا ش سهو هم هر ماو راف سم سه هس م سام همام مهم همام م هاهاع هما و وك هاهو ماو اه اهالي ك4 حادماهم وره او سا معا»او

 وأ ًامامإ ناك ءاوس « ىلصم لك ىلع ةبجاو ةحتافلا ةءارق نأ ىري نم مهنمو

 بج الو« ةيرسلا ةالصلا يف مومأملا ىلع بج ةحنافلا ةءارق نأ ىري نم مهنمو

 . همامإ ةءارقل تصني لب « ةيرهجلا ةالصلا ىف هيلع

 : لاوقأ ةثالث ىف فالخلا صلختيو « ةالصلا ىف ةحتافلا ةءارق ىف فالخلا لصاح اذه

 - ةالص ىف ًادرفنم وأ ًامومأم وأ ًامامإ لصم لك ىلع ةبجاو اهنأ : لوألا لوقلا
 نأ لصألاو« «ساتكلا ةحنافب أرقي مل نمل ةالص الا : و هلوقل ؛ هيرهج وأ هير

 مامإلا بهذم اذهو « ةحيحص ةالص ال : يأ ءلامكلل ال ةحصلل ىفن ىفنلا

 . ثيداحألا رهاظ اذهو ۲۸١/۳[ عومجملا |« نيثدحلا نم هريغو يراخبلاو يعفاشلا

 ةءارق هيفكت هنإف مومأملا امأ « درفنملا ىلعو مامإلا ىلع بجت اهنأ : يناثلا لوقلا

 نأ مومأملل بحتسي نکل« ةيقنحلاو ةليانجلا لوق اذهو « ةيرهجلاو ةيرسلا ىف همامإ

 7١4[, : فارعألا ] ( نوم محلل اوتصتاو هل اوعِمَسْسأَف ناقلات رفا ذو )

 3 هدهاوشو هقرطب نسخ ثيدح] (ةءارق هل هتءارقف مامإ هل ناك نم : زم هلوقلو

 عئادبو « ٤٤۷/۲ عانقلا فاشك رظني )١554([[ دمحأ دنسم يف كلذ نايب رظناو

 |1۱ عئانصلا

 ةالصلا يف مومأملا ىلع بجت اهنأ كلام مامإلا بهذم وهو : ثلاثلا لوقلا

 اذهو « همامإ ةءارقل تصني لب هيلع بجت ال اهنإف ةيرهجلا ةالصلا ىف امأو « ةيرسلا

 ٠ عومجيمو . 01/١ ليلجلا بهاوم | هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا

 ظ . [؟5/”5+ ىواتفلا

$¥ 



 ةالصلا ةفص باب . ةالصلا باتك ل مارملا خولب حرش

 : ارقف اط ةريره يبأ ارو تيلص لاق رجلا ميت نعو ۲۸۱

 : لاق ( نيالا لو ) غلب اذإ ىتح « نآرقلا ب ارق مث 6 ريانا ن و

 اذإ لوقي مث ؛ ربكأ هللا : سولجلا نم ماق اذإو دجس املك لوقيو « نيمآ

 هاور . د هللا لوسرب ة ةالص مكهبشأل ينإ هديب يسفن يذلاو : لس

 "17 ةيزخ نباو ٬ يئاسنلا

 هللا مسبب رهجو « ةباحصلاب ىلص هبوط ةريرهابأ نأ ثيدحلا اذه يف - ١

 ةيآ ةلمسبلا نأ ىلع ىعفاشلا مهنمو ملعلا لهأ ضعب هب لدتساف « ميحرلا نمحرلا

 مدع ىلع ةلدألا بلاغ نأب انلق نكل 151/7/  عومجلا | اهب رهجلا بجيف « ةحتافلا نم

 . ثيدحلا اذه لثم يف هدورول ًارظن كلذب سأب الف نايح ألا ضعب هلعف ولف « رهجلا
 مومأملاو مامإلل ةحتافلا ةءارق دعب نيمآ : لوق يهو « ىرخأ ةلأسم كانه مث هذه

 ىنعمو « ةيرهجلا يف اهب رهجيو « ةحتافلا ةءارق دعب نيمأ : لوقي مهنم لك « درفنملاو
 ءانثلا وهو ةدابع ءاعد اهلوأ « ءاعد اهلك ةحتافلا ةروس نأل ؛ بجتسا مهل : مآ

 ءاعد اذه (مِقَمْسْلاطْرَصلا اندَهأ ) ةلأسم ءاعد اهرخآو « ىلاعتو هناحبس هللا ىلع

 : لاق اذإف « ةلأسملا ءاعدو ةدابعلا ءاعد « ءاعدلا ىعون ىلع لمتشت ىهف « ةلأسم

 نيمآب رهجلا نأ ىلع لدف « هيعونب ءاعدلا اذه بيجتسي نأ هللا نم بلطي وهف نيمآ

 ٠ الوسرل ىلإ هس هع وره األ کس هنأ هلا ةالصلا یف تال دع
 . ( ةَ هللا لوسرب ةالص مكهبشأل ىنإ) : لاقو

 ىهو « ةثلاث ةلأسم هذه كلذك (ربكأ هلا : سولحلا نم ماقالو دجس املك لوت

 يهو لاقتنالا تاريبكتب ىمست هذهو « ربكأ هللا : لوقي عكر اذإف  لاقتنالا تاريبكت

 . ةالصلا ناكرأ نم نكر يهف مارحإلا ةريبكت امأ « ةالصلا تابجاو نم بجاو

 يف هجي رخت ةيقب رظناو ؛ (غ44) ةعزجخ نماو « 7 يئاسنلا دنع وهو « حيحص ثيدح (١)

 . )۱١٤٤۹( (ذمحأ دنسما
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 مارملا عولب حرش
 ري ص هنن سهم سرور همر امم رج همهم ههه نمت هي م مم سرقت هوم هوو و هس مم رم سم راع م هيوم معن ع عع وو رورو ملام عت جم مم مامعيدب مهر م مقام عهتدم هث دج اك ماع

 . هيو هللا لوسرب ةالص مكهبشأل ينإ هديب يسفن يذلاو : مّلس اذإ لوقي مث)

 لوسرب ءادتقالا ىلع و ةباحصلا رص رس هيف اذه (ةعزحخ ناو ىئاسنلا هاور

 اهلقعو هو لوسرلا ةالص دهاش هنأل ؛ كلذ ىلع فلحي ةريره وبأو « دب هللا

 . اهاورو



 ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك _ مارملا غولب حرش

A1قانا اذإ» : لا سر لاق: لاق هب يآ نعد  

 000 بوصو
 عفر نآرقلا مأ ةءارق نم غرف اذإ ع هللا لوسر ناك : لاق هنعو - ۳

 . "!هححصو مكاحلاو « هنسحو ينطقرادلا هاور . «نيمآ» : لاقو « هتوص

 لجر ءاج : لاق امهنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب هللا دبع نعو - 4
 ام ينمّلعف « ًائيش نآرقلا نم ذخآ نأ عيطتسأ ال ينإ : لاقف هل يبنلا ىلإ

 لاو فلا الإ هلإ الو فلل دمحلاو للا ناحبس :لق» :لاقف.هنم ئئزجي
 وبأو « دمحأ هاور . ثيدحلا «ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو « ربكأ

 "کاج لاو ؛ ينطق رادلاو « نابح نبا هححصو . یئاسنلاو « دواد

 نم اهنأو . ةلمسبلاب رهجلاب نلئاقلا ةلدأ نم ثيدحلا اذه -۲

 . هديؤي هلبق يذلا ثيدحلا نكل « هعفر ةهج نم رظن هيف نكل « ةحتافلا
 مكح ىلع مالكلا قبس دقو « نيمأتلا مكح يف ثيدحلا اذهو - ۳

 . ًابيرق ةحتافلا دعب نيمأتلا

 اذهب ىتأي هنإف ةحتافلا ةءارق نع زجع نم نأ نايب هيف ثيدحلا اذهو - 84

 الإ وق الو لوح الو ءربكأ هللاو ء هللا الإ هلإ الو , هلل دمحلاو « هللا ناحبس) ركذلا

 كعم ناك نإف» : هلوق وهو اذه ىلع رخآلا ثيدحلا لد كلذك ٠ (ميظعلا ىلعلا هللاب

 . «عكرا مث ءربكو لهو هلل دمحأف الإو « ًارقاف نآرق

 . 177/6 ينطق رادلا(١)

 . ۲/۱ مكانلاو . 50/1 ينطقرادلا ( )۲(

 (۱۸۰۹)و (۱۸۰۸) نابح نیاو « ١٤۳١/۲ ئاسنلاو < (۸۳۲)دواد وبأو < (۱۹۱۱۰) دمحأ (۳ (

 . 581/١ مکاحلاو ۰ ۲۱۳/۱ ىنطق رادلاو . (۱۸۱۰)و
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 مارملا غولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

TÎف عت م م عدم رعت عمت جم م  rava danana neuهم من نر لل و يرو ري ير م ياو هاي مم اسر يبرم ممم مم مم هو هوو هيو مامر  

 ناسنإلا ىلعو « لاوحألا نم لاحب طقست ال ةالصلا نأ ىلع ًاضيأ ثيدحلا لدو
 نم نكر يهو ةحتافلا ةءارق عيطتسي ال لجر اذهف « هتعاطتسا بسح ىلع يلصي نأ

 وهو , عيطتسي ا يتأي نأ رمأ لب « ةالصلا هنع طقست مل اذه عمو ؛ ةالصلا ناكرأ

 الإ ةوق الو لوح الو« ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو « هلل دمحلاو « هللا ناحبس) : لوق

 . (ميظعلا ىلعلا هللاب



 ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك ( مارملا غولب حرش

 ًارقيف ء انب ىَّلصي و هللا وسر ناك لاق هت ةداتف يبأ نعو - ۵

 انعمسُيو « نيتروسو باتكلا ةحتافب نيو ألا نيتعكرلا يف رصعلاو رهظلا يف

 باتكلا ةحتافب نييرخألا يف أرقيو « ىلوألا ةعكرلا لزطيو  ًانايحأ ةيآل

 ٠ هيلع قفتم

 ةالص ةفص يف ةريثك دئاوف دافأ « ميظع ثيدح ثيدحلا اذه - ٥

 . رصعلاو رهظلا نم نييلوألا ليوطت : ىلوألا ةدئافلا

 ةعكرلا نم لوطأ نوكت رصعلاو رهظلا نم ىلوألا ةعكرلا نأ : ةيناثلا ةدئافلا

 ٠ ةيناثلا

 . نييلوألا نيتعكرلا يف نآرقلا نم ًائيش ةحتافلا دعب أرقي نأ : ةئلاثلا ةدئافلا

 رهجي الو ءرصعلاو رهظلا ةالص ىف ةءارقلا رسي ناك لب هنأ : ةعبارلا ةدئافلا

 ۰ .اھ
 رهجلا نأ ىلع لدف « ًانايحأ ةيآلا مهعمسي ناك ذيب هنأ : ةسماخلا ةدئافلا

 لب هلعف نم بلاغلا نكل هب سأب ال رصعلا وأ رهظلا ةالص يف تايآلا ضعبب

 . رارسالا

: (f01) ملسمو ٣ (¥04) ١(البخارى( 
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 مارملاغولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

 يف هللا لوسر مايق رزحن انك : لاق اظ يردخلا ديعس ىبأ نعو 75

 :ردق رهظلا نم نييلوألا نيتعكرلا يف همايق انروحف ؛ رصعلاو رهطلا

 يفور« كلذ نم فصنلا ردق نيبرخألا يفو | :ةدجسلا | د لح 0 ملا

 نم نييلوألا يفو « كلذ نم فصنلا ردق نييرخألا رْذَق ىلع رصعلا نم نييلوألا
 اور . كلذ نم فصنلا ىلع نييرخألاو « رهظلا نم نييرح ألا ردق ىلع رصعلا

 . لسم

 اهلقنو ديم ىبنلا ةالص ةفص ةفرعمب ةباحصلا ةيانع هيف ثيدحلا اذه - 7

 ةمألل مهحصن ىلع ليلد اذهف ‹« مهدعب ءاج نم يدتقيلو « و هب اودتقيل

 لج هللا مهراتخاو « نورقلا ريخ - اوراص كلذلز ؛ يك لوسرلل مهعابتاو ء مهصالخإو

 . دو هيبن ةبحصل العو

 ليلد هيف اذهف « ريدقتلا هانعم رزحلا « ردقن : يأ  يازلا مضب  رزحن ىنعمو

 نإ ثيح « اهب رسي ناك امنإو « راهنلا يف ةءارقلاب رهجي نكي مل يب يبنلا نأ ىلع
 هيفف « د هتءارق نم كلذ اوفرعل رهجي ناك ولو « ريدقتلا ىلإ اوجاتحا ةباحصلا

 رهج ولف « نايحتسالا ناب نم اذهو « ةيرس نوكت راهنلا ةالص نأ ىلع ليلد

 امنإو ءراهنلا ةالص يف ةءارقلاب رارسإلا لمكألاو لضفألا نكلو « هتالص تحص

 . ليللا ةءارق يف رهجلا

 ءرصقلاو لوطلا يف ةجردتم دب هتالص نأ ىلع ًاضيأ ليلد ثيدحلا يفو

 ٠ يفو « اهنم فحخأ نوكت ةيناثلاو « رهظلا نم ىلوألا لوطي ناكف « ةبسانتمو

 ردق ىلع نانوكت رصعلا نم نايلوألاو « نييلوألا نم فخأ نانوكت نيتريخألا

 . كلذ نم فصنلا ىلع نانوكت رصعلا نم ناتريخألاو « رهظلا نم ةريخألا

 )١( مقرب )5017( .
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 ةالصلا ةفص .ة3 دع ١ ل ا مارلاغولب حرش

 يشو« هلطسوب ءاشعلا ينو مل راقب بلا ي ًأرقيو رصعلا ثخ

 لوسرب ة ةالص هبشأ دحأ ءارو تيلص ام ٠ نط ريره وبأ لاقف ؛ هلاوطب حبصلا

)1( َ 
 حيحص دانسإب ىئاسنلا هجرخأ . اذه نم هللا

 وهو , اهنع ىلاعت هللا يضر نينمؤملا مأ ةنوميم ىلوم وه : راسي نب ناميلس - ۷

 ‹ مهدهع يف ىوتفلا مهيلإ تهتنا نيذلا ةعبسلا ءاهقفلا دحأو « نيعباتلا ءاملع رابك نم

 نيملسملا موي ناك لجر ةالص فصو هنآ « ة5 هللا لوسر بحاص ةريره يبأ نع يور دقو

 وبأ هفلخ ىَّلص يذلا لجرلا اذهو ؛ هي يبنلا ةالصب هبشأ تناك اهنأب يوبنلا دجسملا ىف

 نب ورمع هنأب ىرخأ ةياور يف يمس هنكل « ةياورلا هذه يف مسي مل هتالص فصوو ةريره

 نم برغملا ىف ذ ارقي لجرلا اذه ناكو ةيمأ ينب نمز ةنيدملا ىلع ًاريمأ ناك دقو « ةملس

 رهظلا يف ينعي يقاوبلا يف أرسقيو « لصفملا لاوط نم رجفلا يف أرقيو « لصفملا راصق

 عابتاب يب هللا لوسر بحاص ةريره وبأ هل دهشف « لصفملا طساوأ نم  ءاشعلاو رصعلاو

 . (اذه نم دب هللا لوسرب ةالص هبشأ دحأ ءارو تيلص ام) : لاقو « ةنسلا

 ةروس نم حيحصلا لوقلا ىلع أدبيو « نآرقلا نم ريخألا بزحلا وه : لصفملاو

 مهضعبو ؛ (ديجبا نارقلاو ق) نم أدبي : لوقي مهضعبو « فحصملا رخآ ىلإ تارجحلا

 ؛ لصفلاب ىمسو « تافاصلا ةروس نم أدبي : لوقي مهضعبو « ناخدلا نم أدبي : لوقي

 رصق ةيكملا روسلا ىلع بلاغلاو « يكم وهو « ةريصق هروسو « ةريصق هتايأف « هلصاوف ةرثكل

 ةكم يف ىقب يب يبنلا نأل ؛ ةديقعلا يف صصختلاو « ظافلألا ىف ةلازجلاو « تايآلا

 هيلع لزنت ملو « كرشلا نع ىهنيو « ةديقعلا سيسأتو ديحوتلا ىلإ وعدي ةنس رشع ثالث

 امأو « لقأ وأ نيتنسب ةرجهلا لبق تضرُف قبس امك اهنإف « ةالصلا الإ تادابعلا ماكحأ
 ماقو « ةوعدلا ترقتسا امل « ةرجهلا دعب ةنيدملا يف هو هيلع تلز اهنإف عئارشلا ةيقب

 )١( «دمحأ دنسم» يف هجيرخت مامت رظناو ءه« 7 يئاسلا )۷۹۹۱( .
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HENEع عبو معو  FERRE HESEN RnB Rn mn FEHR EGALهاوار  HEHEHE mAروع و و عر 5 عه هانا سه راس »كا »و عازر سه هوا روع واتا عاق ساس ساه  

 نأ وركذ دقو ماكحألاو عئارشلا تلزن اهنيحف ء دلبو رارقتسا نيملسملل راصو « داهجلا
 : ماسقأ ةثالث لصفملا روس

 ١ - لاوط روس . ”  راصق روسو - ۲ . ةطسوتم روسو .

 - أبنلا ةروس ىلإ تارجحلا نم أدبت : لاوطلا روسلا .

 . ىحضلا ةروس ىلإ تاعزانلا ةروس نم أدبت : ةطسوتملا روسلاو

 . فحصملا رخآ ىلإ (ىحضلا) نم أدبت راصقلا روسلاو

 ةروس ىلإ (تارجتملا) نيب ام « لصفملا لاوط نم رجفلا يف أرقي لجرلا اذه ناكف

 : ىلاعت هلوقل ؛ ةءارقلا اهيف لوطت نأ رجفلا ة الص يف ةنسلا نأل (مع)

 , ةظفحلا ةكئالملا هدهشت : يأ [: ءارسإلا ] 4 اًووهمسم تارلان اف نإ رجلا ناءرفو)

 ليوطت بحتسي كلذلف ؛ رجفلا ةالص ىف نوعمتجي « راهنلا ةكنالمو ليللا ةكئالم

 . ةءارقلا اهيف لوطي اهنأل ًانآرق تيمس دقو « رجفلا ةالص ىف ةءارقلا

 نأل ؛ هنم ةريخألا روسلا نم : ىنعي : لصفملا راصق نم برغملا يف أرقي ناكو

 نوجاتحي نومئاص كانه نوكي امبرو « سانلا لاغشأ تقو هنألو « قيض هتقو سرغملا

 نم ًانايحأ سرغملا ىف ذ أرق ولو « برغملا ةالص ىف ةءارقلا رصقت هنأف اذل ؛ ءاشعلا ىلإ

 نيب اهمسق برغملا ىف (فارعألا)ب أرق هنأ هنع درو م ىبنلا نأل ؛ سأب الف لاوطلا

 دروو « (تالسرملا) ب أرق هنأ دروو « برغملا يف (تافاصلا) ب أرق هنأ دروو « نيتعكرلا
 نوكي اذهف « ةيتآلا معطم نب ريبج ةياور يف امك برغملا يف (روطلا)ب )ب أرق هنأ

 ىنعي  يقاوبلا امأو « لصفملا راصق نم برغملا يف أرقي هنإف بلاغل امأ ء ًاتايحأ

 ٠ ةروس ىلإ (أبنلا) ةروس نيب ام « طسوتملا نم اهيف أرقيف  ءاشعلاو رصعلاو رهظلا
 : هل لاق « سانلا ضعب هاكشو (ةرقبلا) ب أرق ذاعل زل ىبنلا لاق دقو « (ىحضلا)
 ةالص يف اذهو « «ىحضلاو « ىشغي اذإ ليللاو « ىلعألا كبر مسا حبسب أرقا»
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 ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 مم ورام هاهم سهم سهران هو مومو يامر م مرام هم هروب عاق عم ساس سه مم هسه ها هماس سو هاا سه ع سها سه هم عك سه هانا سه سوو هاا شاه هس ماه سام هع هاهاس سو ساه واو ساه جك وعاواو هاه عع »8 ماع ماس

 هذه ةءارق ىلإ هم يبنلا هدشرأ « مهيلع قشيو سانلا ىلع ليطي نأ نم ًالدبف « ءاشعلا

 طسوتم هنأل ؛ اذه ىرحتي نأ هقح يف دكأتي لب « اذه ىرحتي نأ مامإلل يغبني ذل ؛روسلا

 هيف امل ؛ تاذلاب ةالصلا يف أرقيو دهاعتي نأ نئغبني مني لصفملا نأ امك « سانلا ىلع قشي الو

 ةىئألا نم ًاريثك نأ ظحالي نامزل اذه يف نكلو « كرشلا نع يهنلاو ةديقعلا ميلعت نم

 نأل ؛ لصفملا نم نوؤرقي الف « ةَّنسلا هذه اوبنجت هللا مهاده نانسألا ءاثدح ًاصوصخ

 ًاضيأ  مهتءارق نإ مث « هلوأ نم وأ « نآرقلا طسو نم أرقي اغإو « هظفحي الو هفرعي ال مهرثكأ

 نيب اهمسقي وأ« ةعكرلا يف ةلماك ةروسلا ناسنإلا أرقي نأ ةنسلاف « ةمظتنم تسيل -

 ةروس نم أرقي ةيناثلا ةعكرلا يفو « ةروسلا طسو نم أرقي نأ امأ « ةليوط تناك اذإ نيتعكرلا

 ال هنأ وأ « نآرقلا رخآ نم ةيناثلا ةعكرلا ىفو « نآرقلا لوأ نم ىلوألا ةعكرلا ىف *ارقيوأ « ىرخأ

 نم كلذكو « ةنسلا فالخ هلك اذهف « اهطاسوأ نم ارقي افإو «روسلا لئاوأ نم

 . ةرشابم اهيلت يتلا أرقي نأ لضفألاف « وألا يقاوم افاق وسا يب لولا تل

 ةيناثلا ةعكرلا ىف أرقي نأ لضفألاف« (َمْفَياَنِإِليَلآَع ب د ىلوألا ةعكرلا ىف أرق اذإ ًالثمف

 نأ نم برختساو « عوضوملا اذه يف هداعما داز» ىف هللا همحر ميقلا نب ا ملكت دقو (ىحسغل]

 نسم ةيناثلا ةعكرلا يف أرقي وأ « اهرحخأ كرتي وأ « اهلوأ كرتيو ةروسلا طسو نم أرقي سانلا ضعب
 ءروسلا طسو نم أرقي نكي مل ص هنإف « 5 ىبنلا يده فالح اذه : لاقو « ىرخأ ةروس

 ءروسلا لئاوأ نم أرقي ناك هنأ ب هتداع تناك امنإو « روسلا رخاوأ نم أرقي نكي ملو

 امك « نيتيلاوتم نيتروس أرسقي وأ « نيتعكرلا نيب اهمسقي وأ ةلماك ةروسلا أرقي ناكو

 روسلا طساوأ نيم أرق هنأ يو هنع دري ملو (ةيشاغلا)و € لعل َكّيَرَمْسَأحيَسل ب أرقي ناك

 آَموهاياَسَماَء اووف ١ : ىلوألا ةعكرلا ىف أرقي ناك دَ هنأ درو هنإف « رجفلا ةبتار يف الإ

 ةعكرلا ىف أرقيو ۲: قبل | ارت و یکن یوتن عور ذأ اموال

 نيب ال كلذو 4 نارمع لآ | € کیو اسی ماوس رة ملڪ اولا يككل ال هاتي لك ا: ةيناثلا
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 امر هاب ام ًاولوف) ةيبوبرل | دسيحوت ىف ىلوألا ةيآلا نأل ؛ بسانتلا نم نيتيآلا

 قضت



 مارملا غولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

 , (اًكيَك وي كرنا نأ لابا ا » ةيهولألا ديحوت يف ةيناثلاو ك0 درن امو اإل

 ةروسف « صالخإلا ةروسب ةيناثلا يفو « نورفاكلاب ىلوألا يف أرقي ناك ًانايحأو

 يف اهنأل ؛ ةيبوبرلا ديحوت يف صالخإللا ةروسو « ةيهولألا ديحوت ىف نورفاكلا

 يتعكر يف كلذكو « ةيبوبرلا ديحوت نم تافصلاو ءامسألاو «. تافصلاو ءامسألا

 نيتاه ريغ يف هنع وري ملو « مالسلاو ةالصلا هيلع ًاضيأ اذه لعفي ناك فاوطلا

 . نم أرقي ناك اغإو ءروسلا رخاوأ نم الو ءهروسلا طساوأ نم أرق هنأ نيتالصلا

 امإو « نيتعكرلا نيب اهمسقي نأ امإو « ةروسلا لمكي نأ امإف « اهلئاوأو روسلا تايادب

 نأ ةمئألل يغبنيف « ةَ هيده وه اذه نأ مهملا « ةليوط تناك اذإ اهنم تايآ أرقي نأ

 نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال انهو. دَ هللا لوسرب اوسأتي نأو ىشلا اذه اوظحالي

 تاولصلا يف هرخآ ىلإ هلوأ نسم نآرقلا أرقي هنأ وهو « ةعدب عدتبا ةمئألا ضعب

 هلعفي ديف يبنلا نكي ملو « ةعدب هنأ ىلع ءاهقفلا صن اذهف « همتخيو ةضورفملا

 ةالص وأ « ليللا ةالص يف وأ « حيوارتلا ةالص يف نوكي اذه امنإو « ضئارفلا ىف

 . دجهتلا

 يف « سمخلا تاولصلا يف هب أرقي نأ مامإلل يغبني ام ىلع ثيدحلا اذه لدف

 نم رجفلا يفو « ةليوط ةءارق أرقي نأ ًاتايحأ سأب الو « لصفملا راصق نم برغملا

 مالكلا يف يتأيس امك رجفلا يف لصفملا ريغ نم أرقي هنأ عنام الو « لصفملا لاوط

 فالخ اذهف « ًادبأ هنم أرقي الو ًامات ًارجه لصفملا رجهي هنأ امأ « ةعمجلا موي نع

 . ةنسلا



 ةالصلا فص .ةالصلا بات ااا مارا عولب جرش

 أرقي ك هللا لوسر تعمس : لاق هيو معطم نب ريبج نعو _ ۸

' - 00 )6 1 

 . ̀ هيلع قفتم . روطلاب برغملا يف

 لآ نم « يودعلا يدع نب معطم نب ريبج وه : طعم نب ریبج - ۸

 الب يبنلا ىلع مدق «ًاكرشم ناكو « ةكم لهأ تاداس نم « شيرق نم فانم دبع

 ةروسب برغملا ةالص يف أرقي ب يبنلا عمسف « ةمهم يف كرشم وهو ةنيدملا يف
 : ىلاعت هلوق غلب املف « ادج ههابتنا تدشو « دب ىبنلا ةءارق هتبجعأو «روطلا

 ًاناهرب اهيف نأل ؛ ريطي نأ يبلق داك : لاق ؟تروُفِيَكْلاْمْهَمَأ ِءىَِرَعْنموعلُمَمأ»

 ملسأف ؛ مالسإلاب هيلع نم هللا نإ ف « كرشم وهو اذه « نيكرشحلل ايتو ًاميظع
 ىلع تقولا كلذ يف نكي مل ثيدحلا اذه ىور امدنع وهف « هيي همالسإ حو

 . برغملا يف روطلاب أرقي هعمس دقو « مالسإلا

 يف ةءارقلا ليطي نايحألا ضعب ىف ناك يم هنأ ىلع ليلد هيف ثيدحلا اذهو

 . ةءارقلا هيف رصقت برغملا نأ بلاغلا نكلو « برغلا

 )١(البخاري )۷٦٥( , ملسمو )455( .
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 6 ٍرهدلا نم ريتال عقلك )و .ةدجل منيت حدا ةعمجلا موي رجفلا

 . هيلع قفتم
 "كلذ ميدي : دوعسم نبأ ثيدح نم يناربطللو

 نيتاهب ةعمجلا رجف صخي ناك ةكىبنلا نأ هيف ثيدحلا اذه -8

 ةيناثلا ةعكرلا يفو « اهلماكب ةدجسلا ليَ يم لا )ىلوألا ةعكرلا يف « نيتروسلا
 ٠ نيتاه ةءارق بابحتسا ىلع لدف « اهلماكب (ِرْهَدلَنينيِحِنتنِإِلاَلَعَقَأ لَماةروس
 «ميظع موي ةعمجلا موي نأ كلذ نم ةبسانملاو « ةعمجلا موي رجفلا ةالص يف نيتروسلا

 ؛ كلذب ريكذتلا امهيف ناتروسلا ناتاهو « ةعاسلا موقت هيفو سلا مدآ قلخ هيف
 لين هه ب ملا ةروس يفو (َحاَسمَأ ٍةَمْطننِم نضل [اَقَلَحاَنِإ) مدآ قلخب ريكذتلا

 یاره لب برف تورقا نیلا برس دف رل یت ڪلا لز ج جلا) ةدجسلا

 َضْرأْلاَو توما َقَلَخ ىلا هللا ل هم تيوُدَتِيمِهْلَعل كي نيني مهتا اب امرقرذنتل كير نم

 رد ج یک 18 الأ میش ویلو نم وزود نم مک ل ام شر علا وتس ِماََّأَةَدِسقاَمْهَتاَمَو
 لا رس ہک ر س ےہ رک

 بیغلامل ١ 0 الا ريرمألا

 نمد لسد عج ےک نيط نم نضال ایل ا دیوه نك نسحأى لأ ي يحلو زما اهدا

 مأيق يهو ناسنالل 5 ركذ اهرخآ يقو ؛ ناسنالل ةيادبلا هيف رک دف 9 4( يي هس وام نم ولد

 ملا

 يح توج کیر لإ مش مكب لو ىلا توملا كم مک فو لق © ) هيف لصحي امو ةعاسلا

 اًنعمسو ترص ايو زهير دنع ف ةمايقلا موي ينعي ( یو راو سکا <تومرخملاِذرَتْوَلَو

 وهو « ناسنإلا اذهل ةياهنلا ركذ اهيفف « ةروسلا رخآ ىلإ ( ومؤمن اًحِيَصْلَمْحتاَنمِحْنأَ

 له) ةروس ىف كلذك « هتياهنو ناسنإلا ةيادب ركذ اهيفو ؛ لامعألاب ءازخلاو ثعبلا

 م0١) ملسمو ء(١491) يراخبلا(١)
 . (185) «ريغصلا) ىف ىناربطلا (؟)
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 ممم همهم مس م معس سسو 4ع هرم هو سي مه همس ماش هم مس FPR و سم HHR و واوا مه همم هرم سو سا م سو هيو هه هع # eo سوم ممم عهاوام هكا rs vasa gr ملص هما هيام سم م maa امام

 ناسنإلا ةياهن اهيفو (ٍةَمْط نِمَنَسضِإل ااَْفَلَساَنِإ) ناسنإلا ةيادب ركذ اهيف (ىتأ

 ءازجو « ةنجلا لهأ ءازج ركذ مث « ةمايقلا موي : ينعي 4اًريرطتَفاَسوبعاَمْواََيَر نمْفاَحَنِإ

 اوربتعاو اوظعتاف « نوكي امو ناك ام سانلا ركذت مويلا اذه يف اتأرق اذإ ء رانلا لهأ

 نيتاه يف هللا هركذ يذلا « ميظعلا مويلا اذه ةاقالمو « روشنلاو رشحلا مويل اودعتساو

 . ةعمجلا موي يف نيتروسلا نيتاه ةءارقل ةبسانملا يه هذه « نيتروسلا

 ظفحي نأو « كلذ ىلع صرحي نأ مامإ لكل بحتسي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو
 !| ةنسلاب المع كلذ ىف نإف « مويلا كلذ رجف ىف امهأرقي نأو « ًاديج ًاظفح- نيتروسلا نيتاه

 ةعكرلا يف أرقي ةمئألا ضعب نأ يهو اهيلع هيبنتلا يغبني ىرخأ ةيحان كانهو

 أله لوأ أرقي ةيناثلا ةعكرلا يفو « اهرخآ كرتيو « ةدجسلا عملا » لوأ ىلوألا

 ةروسلا أرقي ناك ةي لوسرلاف « ةنسلاب ًالمع سيل اذهو « اهرخآ كرتيو 4 نالا لع

 . اهلوأ ىلع رصتقي ملو ةلماك

 نيب اهمسقيو لَن يج ملا  ةعمجلا ىف أرقي ةمئألا نم رخآ فنص كانهو

 « نيتعكرلا نيب اهمسقيو 4ننإل العقل َم لأ قي ةيناثلا ةعمجلا يفو « نيتعكرلا
 ٠ . ةنسلل فلاخمو « ًاضيأ طلغ اذهو

 يف كلذ نم رثكيو « نيتلماك نيتروسلا نيتاه أرقي نأ ةمئألا ىلع ىغبني يذلاو

 ساسنلا دقتعي الشل ؛ عمجلا ضعب يف امهكرتي نأ نم عنام الو « عمجلا بلاغ

 . بجاوب سيلو ةنس اذه نأ سانلل نيبيلو , امهبوجو

 ةءارقلا نولدبت سي مهنأ نم ةمئألا صعب هدرحأ ام ىلإ هيبنتلا ىغبني كلذكو

 ىلوألا يف أرقي نأك « رجفلا يف نوقفانملاو ةعمجلا يتروس ةءارقب نيتروسلا نيتاهب
 . (نوقفانملا) ةروسب ةيناثلا يفو « (ةعمجلا) ةروسب

 ارحل



 ةالص يف (نوقفانملاو ةعمجلا) نيتروسلا نيتاهب أرقي نم ةمئألا ضعب - ًاضيأ  كانهو
 هنأ درو امنإو « مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع ًادراو سيل ًاضيأ اذهو  ةعمجلا ةليل ءاشعلا

 « ةعمجلا ةالص يف نوعمتجي سانلا نأ يهو ةرهاظ ةبسانملاو , ةعمجلا ةالص يف امهأرقي

 (ِةَعْمْجْل ويني ةوَلّصلل ىدْاَدِإ اوما نيل اياب ) : اهيفو ةعمحلا ةروس مهيلع أرقيف

 اوبوتيل مهركذيف « ةعمجلا ةالص يف نورضحي اوناك نيقفانملا نأل ؛ نوقفانملا أرقي ةيناثلا ىفو

 . مهقافن نم
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 ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 رسا

 ةيآ هب ترم امف « 16 يبنلا عم تيلص : لاق 4ط ةفيذح نعو - 4۰

 هجرخأ . اهنم ذوعت الإ باذع ةيآ الو لاسی اهدنع فقو الإ ةمحر

 7 يذمرتلا هنسحو ؛ ةسمخلا

 , كهللا لوسر رس بحاص 9 نال نب قيل تیل الد 1
 همم ماق دجهتلل 4 ماق اًملف ليللا ةالص : ينعي( ذم ىبنلا عم : لاق

 اهيف ةيآب رمي ال « نارمع لآ مش « ءاسنلا مث « ةرقبلا ةروسب هربا

 ىلع ليلد اذه يفف « ذوعتو فقو الإ باذع اهيف ةيآب رم الو لأسو فقو الإ ةمحر

 : لئاسم هدع

 هذهب اهيف أرق كو ىبنلا نأل ؛ ليللا ةالص ليوطت بابحتسا : ىلوألا ةلأسملا
 . نيتعكر ىف لاوّطلا ةثالثلا روسلا

 مل« اهريغو ةالصلا يف نآرقلا ربدت ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 ىتلا ةءارقلاف « نآرقلا ربدتب رمأ دق العو لج هللاو ء نآرقلا ربدتي هنأل الإ كلذ لعفي

 ىف هقفتلاو ركفتلا نآرقلا ىف ربدتلا ىنعمو « اعيش اهبحاص ديفت ال ربدت اهيف سيل

 لمعلا بجي كلذ دعب مث ‹ روسلاو تايآلا درس دوصقملا سیلو « هب رثأتلاو هينأعم

 ‹ نيقفاسملا ةءارق هذهف لمع ريغ نمو ربدت ريغ نم ةوالت درجم نوكي نأ امأ « نآرقلاب

 ال «مهرجانح زواجتي الو نآرقلا نوؤرقي مهنأ ةَ ىبنلا ربخأ نيذلا جراوخلا ةءارقو

 . هيف نوهقفتي الو نآرقلا نوربدتي

 «بابلا ل فنصملا قاس يتلا يه : ةعلاثا ةلأسملا

 ركذ اهيف أ املا يأ « باذعلا ت تايآ دنع ذوعتل ةيعورشم كلذك ؛ ميعنلاو

 ( (1761) هجام نباو ء ۱۷۹/۲-۱۷۷ ىئاسنلاو « (558)و (557) يذمرتلاو « (۸۷۱) دوادوبأ(١)

 . (؟8540) دمحأو
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 ةالصلا ةفص  ةالصلا باتك
 يس بيب يابس بسلا ب بباب بسب بسب لل ج

rm ¥عفو هه عاوام  Smarrسوم عم هاهم واو سو  ERE RESHسهو سارع  EH45 5 عه هس سارا مش مه سه سم هوو  rE NEHESEم.م م  

 يف عورشم وه له نكلو « ءاملعلا عامجإب عورشم اذهو « باذعلا ركذو منهج

 : نيلوق ىلع ةلأسملا هذه ىف اوفلتحخا ءاملعلا ؟ةلفانلاب صاح وه وأ ؟ةلفانلاو ةضيرفلا

 يف اذه لعف يَ يبنلا نأ ذري مل هنأل ؛ ةلفانلاب صاح هنأ : لوألا لوقلا

 اذهو « ثيدحلا هب درو ام ىلع رصتقيف « ةلفانلا يف هلعف هنأ دراولا اغإو « ةضيرفلا
 ‹ ۲٠٠/۱ عئانصلا عئادب | ةلبانحلا دنع ةياورو ةيفنحلاك ملعلا لهأ نم نيرثكألا لوق

 ]۱ عدبملاو

 ىرخأ ةيارو ةيعفاشلاك ملعلا لهأ ضعب هيلإ بهذ يذلا وهو : يناثلا لوقلاو

 يف زوجي ةلفانلا يف زاج ام نأل ؛ ًاضيأ ةضيرفلا يف زوجي هنأ وهو « ةلبانحلا دنع

 ةيآ دنع لاؤسلا هلو : دازلا نتم يف لوقي اذهلو ؛ قيرفتلا ىلع ليلدب الإ ةضيرفلا
 عانقلا فاشكو ۷١/٤ ٠ عومجملا ] ضرف يف ولو « باذع ةيآ دنع ذوعتلاو ٠ ةمحرلا

66/۲[ 

 نأ دري مل هنأل ؛ ةلفانلاب صاخ اذه نأب لوألا لوقلا وه - ملعأ هللاو - حجارلاو

 لقن ىلع صرحلا دشأ نيصيرح اوناك ةباحصلا نأ عم « ةضيرفلا يف هّلعف ةف ىبنلا



 ةالصلا ةفص. ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 : كهللا لوسر لاق: لاق امهنع هلل يضر سابع نب نعو - 1

 هيف اومّظعف عوكرلا امأف ؛ ادجاس وأ ًاعكار نآرقلا ارقا نأ تيهن ينإو او الأ»

 اور '(مكل باجتسي نأ نمقتف 4 ءاعدلا يف اودهتحاف دوجسلا امأو 2 ىرلا

)۱( 
 ا ملسم

 (ادجاس وأ ًاعكار نآرقلا أرقأ نأ تيهن) : لوقي ب ىبنلا نأ هيف ثيدحلا اذه - ۲۹۱

 امأ « هليصفت رم ام ىلع « ةالصلا يف مايقلا لاح يف نوكت اغإ نآرقلا ةءارق نأ انل مدقت دقو

 هللا وه هاهن يذلاو (تيهن) : و ىبنلا لوقل ؛ نآرقلا هيف أرقُي الف دوجسلاو عوكرلا

 نأ أ - ملعأ هلو كلف نم ةمكلاو وکار ار أر نأ) « ىلاعتو هناحبس

 لجو مي نارقلا نالا ءابقل یاس يف ارقا تاو نيالا نيله ىف ا نأ نتا

 اذل ؛ نآرقلا ةءارق اهبساني الف دوجسلاو عوكرلا ام هبسانت ىتلا ةلاح ا ىف أرقيف
 بهذ

0 0 

 مد اره وحسام, بل بارش یر امأف) 8

 اهولعجا» : لاق يبا اةيتونأرخيست) هيلع 0 دقو ۲ ميلطعلا

 يف اهولعجا» : لاق ( لالا كر مشا حی ىلاعت هلوق هيلع لزن الو« 'مكدوجس ىف

 هجام نباو « (854) دواد وبأو ‹ )۱۷٤١٤( دمحأ هجرخأ « نسح ثيدح | «مکعوکر

 يسر رر ناحبس:و « عوكرلا يف ؛ميظعلا ى ىبر ناحبس .J لن نأ ىلع روهمجلاو « ىلعألا

 عومجملا | ةيفنح او ةيعفاشلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق اده < هنس دوجسلا ىف فة «ىلعألا

 )١( مقرب )4/4( .
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ASSERTS HAS RR RRRاس هاير  EREHANعمم امام سن اع م م مو مما مام  

 كلذ نأ ىلإ نيثدحلا نم ريثكو دمحأ مامإلا بهذو « [؟١/١ طوسبملاو ب: ٤

 |5875 - ۳۳۱/۲ عانقلا فاشك |« ةدحاو ةرم ئزجملاو « ةالصلا تابجاو نم بجاو

 رصن ءاجاذإ ُُظ: ىلاسعت هلوق هيلع لون ا هنإف « دراولا ءاعدلا

 كرده ج اوفا ومآ نیو نتو دب سالا ارو يي ج حلوم

 ؛ كدمحبو مهللا كناحبسا : عوكرلا ىف لوقي ناك 4 2 <: ابان ناڪ هَل رفعتساو

 هلوقي بحت سم ءاعد اذهف [( (A4) )ملسمو « ( )6۹71۸( يراخبلا هجرخأ | 'ىل رفغا مهللا

 يبر ناحبس « ميظعلا يبر ناحبس : لوق ىلع ةد دز وهو ( هدوجس يقو « هعوكر يف

 ظ . ىلعألا

 نأ نمقف ءاعدلا ىف اودهتجاف دوجسلا امأو) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث

 , لجو رع هللا وعدي هنإف « ىلعألا يبر ناحبس : لوقي نأ دعب : ينعي (مكل باجتسي

 ىجرأ اذه نأل ؛ هيلإ جاتحي ام لكو « هايند رومأو « هنيد رومأ يف ءاعدلا نم رثكيو

 وهز هبر نم دبعلا نوكي ام برقا : : رخآلا ثيدحلا يفو ؛ ءاعدلا ةباجإ يف لاوحألا

 (® براو دسار هع اک ١ ىلاعت هلوق ىنعم وهو |( (AY) ) ملسم هجرخأ | «دجاس

 ءاعدلاف ء دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأف « لجو ز ی هللا نم سرتقا : ىلعي

 اللب ددی ملو« عدلا نم هيف رثكي نأ ملسملل بحتسيف « ةباجإلل ىجرأ دوجسلا يف

 هجاتحي اج وعدي « هلاح بسح ىلع لك « دابعلا ةجاح ىلإ هعجرأ هنإ لب انعم اءاعد

 : اضيأ هللا وعدبو ( ‹ نيملسملا هناوخالو هيدلاوو هسفنل هللا هع وعذيو « هأيندو هنيد رومأ نم



 ةالصلا ةفص باب٠ ةالصلا باتك مارملا عولب حرش

 ؛يل رفغأ فاه «ةادمحيو اني هللا كلاحبسا هوجو هعوكر ىف

 . هلع قفتم

 لوقي ناك ديب يبنلا نأ وهو « هقبس يذلا ثيدحلا ىلع ةدايز هيف ثيدحلا اذه - ۳

 رفغا مهللا « كدمحبو مهللا كتاحبس) ) : لوقي « ميظعلا يبر ناحبس : لوق ىلع ةدايز

 سالا ارو + حلاو رصن :ءاجاذإ) : يلاعت هلوق هيلع لزن امنيح كلذو (يل

 رخآ اذه ناكر سارت یی ختم ج اجا وفآ هللا نيد ف تر وُلُخ دی

 ةكم تحتفو « نيملسملا هللا رصن اذإ هنأب هناحبس هللا هرمأ امنيح « هو هتايح

 َكَِرِدْمَحي حسه هرفغتسيو هللا حبسي نأ هرمأ هيو يبنلا ىلع ةفرشملا

 كلذ لوقي ناكف : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق اب اَوَن ناك هَّنإُهَرْفْغَتْسَآَو

 « ريسفتلا هب داري حلاصلا فلسلا فرع يف ليوأتلا نأل ؛ نآرقلا رسي : ىنعي « نآرقلا لرأي

 نيرخأتملا دنع هانعم ليوأتلاف « ةرخأتملا روصعلا يف ًاليوأت هرهاظ نع ظفللا فرص يمس اغار

 امأ « نيرخأتملا فرع يف اذهف « كلذب نرتقي ليلدل رخآ ىنعم ىلإ هرهاظ نع ظفللا فرص

 . نآرقلا رسفي : ينعي « نآرقلا لوأتي : اهلوقف نآرقلا ريسفت وه ليوأتلاف نيمدقتملا فرع يف

 لوصحو ؛ ةكم حتف يهو « هلجأ برف و يبنلا اهب فرعي ةمالع لعج هناحبس هللاق

 : ًاجاوفأ هللا نيد يف سانلا لوخدو « ب يبنلا ىلإ دوفولا ءىجمو « مالسإلل رصنل

 هتايح متخي نأ هللا هرمأ  ةرجهلا نم ةنماثلا ةنسلا يف ةفرشملا ةكم حتفب اذه لصحو

 . هعوكر يف كلذ لعفي دب ناكف « رافغتسالاب ةفيرشلا

 مهللا كهزنأ : يأ « هيزنتلا هانعم حيبستلا نأ ةرم ريغ انفرعو (مهللا كناحبس)
 ءاي تفذح « هللا اي : اهلصأ (مهللا)و « كب قيلي ال ام نع كلالجب قئاللا هيزنتلا

 . مهللا تراصف « مسالا رخآ يف ميملا اهنع ضوعو ءادنلا

 )١(البخاري )۷۹٤6( « ملسمو )484( .
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 مارملا غولب حرش ةالصلا ةمص باب . ةالصلا باتك

 موو مرر و يرو ري هر ره همر همهم مر مو م مه سهم مم ورم هم روم اومن همم موي اعف مم من نماع م ميش ع مرعي مر عيدكم ع اع مروع ب عمق همم م اج اعف عم مايد دع عع جمب عبقاق عك م #

 هلف « هقيفوتب هللا حبس امنإ هنأو « هيلع هللا لضفب ا هنم فارتعا (كدمحبو)

 ءادمحب كّتحّبس : يأ(هللاب الإ ةوق الو لوح ال) : لوق هبشي وهف « كلذ ىلع دمحلا

 . دمحلا كلف كلذل ؛ كقيفوتب وه امنإو « ىتوقب الو ىلوحب ال

 : رفغلا نم يهو « بونذلا رتس يه : ةرفغملاو « ةرفغمل اب ءاعد (يل رفغا مهللا)

 4 اهريفكتو اهرتسس هأنعم بونذلا رفغف « سأرلا رتسي ىذلا رفغملا هنمو « رتسلا وهو

 ٠ نابحتسا ىلع لدف « هعوكر ىف لوقي ديم يبنلا ناك اذكه  اهيلع ةذخاؤملا مدعو
 يبر ناحبس) بجاولا حيبستلا ىلع ةدايز هب ىتؤي هنأو « عوكرلا يف ركذلا اده

 . (ميظعلا



 ةالصلا ةفص باب. ةالصلا باتك د ٠ 0 0 مارا غولب حرش

 ىلإ ماق اذإ كي هللا لوسر ناك : لاق هيو ةرسيره يبأ نعو 4۳

 نمل هللا عمس# : لوقي مث « عكري نيح ربكي مث : موقي نيح ركب ةالصلا
 كلو انبر# : مئاق وهو لوقي مث عوكرلا نم هبأص عفري نيح ؛هدمح
 نيح ربكيو « اهلك اصلا يف كلذ لعفي م عفري نيح ربكي مثادمحلا

 ٠ هيلع قفتم . سولجلا دعب نيتّْثلا نم موقي

 ىلإ مسقنت ةنت ةالصلا تاريبكت نأ اذه هَ ةريره ىبأ ثيدح نبي - ۳

 ظ : نيمسف
 دقعنت الف « ةالصلا ناكرأ نم نكر يهو « مارحإلا ةريبكت : لوألا مسقلا

 ىنعم اذهو « ةالصلا ىلإ مئاق وهو اهيدؤي ا تاكو « مدقت امك اهب الإ ةالصلا

 ردقي نمل مئاق نم نوكت نأ دب ال ةضيرفلا يف مارحإلا ةريبكتف (موقي نيح) : هلوق

 مايقلا ىلإ ضوهنلا ةلاح يف وهو وأ سلاج وهو مارحإلا ةريبكت ربك ولف « ؛ مايقلا ىلع
 ناك اذإ امأ « ةردقلا عم مايقلا لماك مئاق نم الإ حصت ال اهنأل ؛ هتالص دقعنت مل

 ةالص ىف اذهو « سلاج وهو مارحإلا ةريبكت ربكي هنإف ضرملا لجأل ًادعاق ىلصب

 هنأ حصي هنأل ؛ سلاج وهو مارحإلا ةريبكت ربكي نأ سأب الف ةلفانلا امأ « ضرفلا

 ‹ بحتسم ةلفانلا يف مايقلا نأل ؛ مايقلا ىلع ةردقلا عم سلاج وهو ةلفانلا ىلصي

 وأ لسك اذإ ليللا ةالص يف ۶ ىبنلا ناك دقو « مئاقلا رجأ فصن ىلع دعاقلا رجأو

 . اذعاق ىلص ضرم

 ءامإلا دنع ةالصلا تابجاو نم ةبجاو يهر « لاقتنالا تاريبكت : يناثلا مسقلا

 وهسلا دوجس اهربجي هنإف ًايسان اهكرت اذإ امأ  هتالص تلطب ًادمعتم اهكرت ول ء دمحأ

 ةبجاو تسيلو ةنس لاقتنالا تاريبكت نأ نوريف روهمج ا امأ « [404/7 عانقلا فاشك |

 )١( ملسمو « (۸۰۳) يراخبلا )۳۹۲( .
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 مارملا غولب حرش ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك

 رحت سماع سمك عهمع عه سمس و سه سر وس ع سهم رع معاه م هن ساس هج هايس هوم مع ساروا مب ساو م عاق 5 هيام هاو سام عار اه واس ع اس سام ماس عامه عاو عمم ساو و رماه سامو ساس ساه وام اج ماسه هو سافو ماس ماهاواطاو

 هذهو؛ [اهدعب امو ۲۹/۱ حالفلا يقارمو « 10/۲ ليلجلا بهاومو « Y/ عومجما |

 نم هسأر عفر اذإو « ربكأ هللا : لوقي عوكرلا ىلإ ىوه اذإ عوكرلا ةريبكت : ىه تاريبكتلا

 هانعمف ماللاب يدع اذإ عمس نأل ؛ باجتسا : يأ« هدمح نمل هللا عمس : لوقي عوكرلا
 عمسلا هانعمف ءاذك هللا عمعس : لوقك هسفنب يدع اذإامأ ءةباجإلا

 عامس اذهف 4اهجوريف كل رنجت تلا لوق هلا عميس دق ]وو 4 ولام تذل لوكا حبس مل )ىقيقحلا

 . نحن اهعمسن ال انك ولو « ةيفخ تناك ولو تاوصألا عمسي العو لج هللاف « ىقيقح

 ةسلجلا ىلإ دوجسلا نم ماق اذإ مث « ربكأ هللا : لوقي دوجسلا ىلإ ىوه اذإ مث

 مث «ربكأ هللا : لوقي ةيناثلا ةدجسلا دجس اذإ مث « ربكأ هللا : لوقي نيتدجسلا نيب

 ةيثالثلا يف لوألا دهشتلا نم ماق اذإ مث « ربكأ هللا : لوقي دوجسلا نم هسأر عفر اذإ

 ىمست هذه« ربكأ هللا : لوقي هنإف ؛ ءاشعلاو رصعلاو رهظلاك ةيعابرلا وأ برغملاك

 ىلإ یوه اذإف ع هتياهن ىلإ لاقتنالا ةيأدب نم وه ريبكتلا لحمو ء لاقتنالا تاريبكت

 عفر اذإو « هيوه ءانثأ يف ربكي دوجسلا ىلإ ىوه اذإو « هيوه ءانثأ يف ربكي عوكرلا

 اذه اهفنإو « لاقتنالا مات دعب ربكي الو « لاقتنالا لبق ربكي الو « هعفر ءانثأ يف ربكي

 هنإف « لقتنا نأ دعب الإ ربكي ملو ًالهاج ناك وأ يسن ول نكل  لاقتنالا ءانثأ ىف

 تاق هنأل ؛ ئزجي ال هنأ ىري ءاملعلا ضعب نإف دمعتلا عم نكلو « كلذب رذعي
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 دعاة .ةالصلا بات لا ااا مالا عولب حرش

 عفر اذإ هللا وسر ناك : لاق هيَ يردخلا ديعس يبأ نعو 74

 ءلمو تاوامسلا ءلم دمحلا كلو انبر مهللا» : لاق عوكرلا نم هسأر

 لاق ام قحأ « دجملاو ءانثلا لهأ « دعب ءيش نم تعش ام ءلمو « ضرألا

 «تعنم امل يطعم الو «تيطعأ امل غنام ال مهللا دبع كل انّلكو دبعلا

 . لسم هاور « دجلا كنم جلا اذ عفني الو

 ةدايزلا امأو ء ةالصلا تابجاو نم ُبجاو اذهف (دمحلا كلو انّيو) : لوق امأ - 1
 . ةحيحص نوكت هتالص نإف هكرت ولف « بحتسم اذهف « هرخآ ىلإ (...تاوامسلا ءلم)

 . لمكأ هذهو «واولاو (مهللا) نيب عمجلا ةياور هذه (دمحلا كلو انبر مهللا)و

 . واو نودب (دمحلا كل انبر مهللا) : يورو

 . مهللا نودب (دمحلا كلو انبر) : يورو

 . واولا نودبو (مهللا) نودب (دمحلا كل انبر) : يورو

 . واولاو (مهللا) نيب ب عمجلا اهلمكأ « تاياور عبرأ هذهف

 ‹ فاضم هنأل ؛ ءادنلا ىلع يوصنم (انب در)و « اهبيكرتو اهانعم انفرع ( (مهللا)و

 . ًابوجو نييوحنلا دنع بصني هنإف فاضلاب ًاهيبش وأ ًافاضم ناك اذإ ىدانملاو

 ةقلطملا ةيبوبرلاو « ىلاعتو هناحبس هللا وهو ديسلاو « فرصتملا كلاملا وه : ىرلاو

 «ةديقم قولخملا ىلع برلا ةملك َقّلطَتو « نيلاعلا بر وهو « العو. لج هلل يه

 ٠ ٠ لب إلا برو « كولمملا برو ةمألا برو ةرايسلا برو ؛رادلا بر : لاقيف

 «هتاذل دمحي العو لج هللاف « يرايتخالا ليمجلا ىلع ءانثلا وه : (دمحلاو)

  ىلاعتو هناحبس  قلطملا دمحلا هلف « هتافصو هئامسأل ٌدّمحُيو « هلاعفأل ٌدَمحيو

 . لاح لك ىلع

  (۱)مقرب )٤۷۷( /'
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 مارملا غولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

 مسه اهم هاسهاع سهاس ساس عه ا سهاسه كاسه شن تس ساس ساس سارع سه اس عا رس هو ها ع تس ساس سدو ساروا HEEE تس ع تو اس وس ساس ساس HSER mm سدس ساس ساب ماسه هاو هاو عداه هاه ساس ع ماس ساس اعلاف

 فوذحم ردصمل فصو هنأ ىلع بصنلاب ءلم (ضرألا ءلمو تاوامسلا ءلم)

 ع فوذحم ردصمل فصو هنأ ىلع سوصنم وهف « تاوامسلا ءلم ادمح : هريدقت

 نكلو « (وه) هريدقت فوذحم أدتبم ربخ نوكيو « تاوامسلا ءلم عفرلا زوجيو
 تاوامسلا اهب دارملا : تاوامسلاو « فوذحم ردصمل فصو هنأ ىلع بصنلا روهشملا

 . عبسلا نيضرألا كلذكو « هللا الإ اهمظعو اهتعس ملعي ال يتلا عبسلا

 ' العو لج هللا نأل ؛ ةميظعلا تانئاكلا هذه ألمي ريثك دمح وه اغإ دمحلا اذهو

 ال هدمحف ءاهل ةياهن ال هلاضفأو همعن نأ امك < هل ةياهن ال يذلا دمحلل قحتسم

 . اهتعس ىلع ةميظعلا تانئاكلا هذه الج دمح وهف « هلرصح الو هل ةياهن

 نم ىلاعتو هناحبس هللا الإ هملعي الامم (دعب | ءيش نم تئشام ءلمو)

 ءاشي ام المو « ةدوجوملا ضرألاو تاوامسلا هذه ا ًادمح دمحي وهف ؛ تاقولحملا

 مث « فاضم هلصأ نأل ؛ مضلا ىلع ىنبم : ٌدعبو « دعب نوكي ام ىلاعتو هناحبس هللا
 فاضملا ناك نإف ‹ ةفاضإلا نع عطق.اذإ فرظلاو « مضلا ىلع ينبف ةفاضإلا نع عطق

 . بصني هنإف ًايونم نكي مل اذإ امأ ء مضلا ىلع ىنبي هنإف ًايونم

 اذه « ءانثلا لهأ اي : هريدقت « ىدانم هنأ ىلع بوصنم ًاضيأ اذه (دجملاو ءانثلا لهأ)

 ءالعو لج هللا وه قلطملا حدملا قحتسي يذلاو  حدملا وه : ءانثلاو « العو لج هلل باطخ

 . العو لج هللا وه نيَقَلطملا ميظعتلاو ءانثلا قحتسي يذلاف « ةمظعلا : دجماو

 ذه هربخو « ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم أدستبم : قحأ (دبعلا لاق ام قحأ)

 . (تعنم امل يطعم الو تيطعأ امل عنام ال) : ةلمجلا

 ' اهريدقت نوكيف « ربخلاو أدتبملا نيب ةيضارتعا ةلمج هذه (دبع كل انلكو) : هلوقو

 قحأ نوكي نأ زوجيو « تعنم امل يطعم الو « تيطعأ ام عنام ال : دبعلا لاق ام قحأ : اذكه

 . دبعلا لاق ام قحأ اذه : هريدقت فوذحم أدتبمل ربح هنأ ىلع ًاعوفرم
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 ةالصلاةفص.ةالصلا باتل ا تت
 نرن رورو مرار ها رورو رهام هع ع همام ممر ع ساه هع عام سرب ها سه ع و و مارا م هام امم اه سو ماع هاو ار ساحل سمعو ياها عامر همام هوم عم هاهو سام ماه ماسر مياه عه ساو سمار يرو سم اعام سهو ف عار و ار ماو م.م اولو ماع

 ىلع لس لس اا

 تاونمَسلا فس لڪ نإ ل: لات لرتك اذه (دبع كلا ب ديما لا ام قحا

 1 نيعوب ىلع ةيدوبعلاف ar] : میرم | € ادعا نا

 هناحبس هلل دابع مهلكف < , رفاكلاو نمؤملا لمشت ةماع ةيدوبع : : لوألا عونلا

 . هبر ىصع رفاكلاو ؛ هبر عاطأ نمؤملا نکل« ىلاعتو

 : ىلاعتو هناحبس لاق امك « نمؤملا ةيدوبع ىهو : ةصاخ ةيدوبع : ىناثلا عونلا

 : يلشعي ١ :ءارساإلا |١ ودمع ئرسأ ىلا نحس |۱۷: ص 4درواداندبع داوو

1 

 مالل هيلع ًاحون ينعي [4: : قلا | (اندعأودكف) : حون ىف لاقو « ةكيأدمحم

 (ٌندطلس لع كل سل ىداَسعَنإ و : لاقو« :r ءارسإلا | 4 کسا دنع اکا 2: هيف لاقو

 . ىلاعتو هناحبس مهبرل نينمؤملا ةيدوبع ىو 4 ةصاخلا ةيدويعلا ىه هذهف « [4؟ : رجلا |

 مهف م ةيردقلاو ةينوكلا هرماوأ مهيلع يرج 6 هكلم مهنألف رافكلا ةيدوبع امأ

 . ةماع ةيدوبع هلل دابع

 ال هنأو ٠ ةيدوبعلاب هناحبس هلل هنم فارتعا (دبع كل انلكو) : هلوق ىنعم اذه

 «نويملا گیلا ر ةاَدْبَع بوكيل حيا کتل« ةيدوبع نع حرخب دحأ
 . |1775 : ءاسللا |

 عنام ال : هريدقت فوذحم اهربخو « حتفلا ىلع ينبم . اهمسا : (عنام)و « ربخلا

 وَمَن الح تفبام) : هلوقك اذه (تعنم امل يطعم الو « تيطعأ ال) دوجوم

 هلوق یف امكو [؟ : رطاف | (ْمكَحأ علا وهو ودب نم هَل رم الف ك يمام واهل َكيَسُساََ

 قداَرَأَوَأ و رض تاو ص مش ا تمه لَهَا ن دارا نإ هلا نود نم وعذاب فا لف: ىلاعت

 اأذإ هللاف [۳۸ : رمزلا ] | € َنوُوَملا الكوي هاما 1 ىل ومر تكي دم ره لهو



 مارملا عولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

 عنم هللا نأ ولو عنم ام ىطعي دحأ الف عنم اداوءأ أدبأ أ هءاطع عني دحأ الف ىطعأ

 نأ ملعاو» : كي هلوقك اذهو « ًادبأ هايإ هيطعي نأ دحأ عاطتسا ام ءيش نم ًادحأ

 ولو « كل هللا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني نل ءيشب كوعفني نأ ىلع اوعمتجا ول ةمألا

 ثيدح ] ؛كيلع هللا هبتك دق ءيشب الإ كوُرضي مل ءيشب ورضي نأ ىلع اوعمتجا

 ؛ العو لج هلل هلک فرصتلاف [(1915) يذمرتلاو ٠ (۲۹۹۹) دمحأ هجرخسأ « ىوق

 مهيلعو « لجو ّرع مهبرب دابعلا قلعت بجو كلذك ناك ادإو . عنيو يطعي يدلا وهف

 ام ىلع ًادحأ اومولي وأ هريغ ىلإ اوعّلطتي الو « هلضف نم مهيطعي نأ هدحو هولأسي نأ

 ىلع يرجي امو ءالعو لج هللا وه يقيقحلا عئاملاو يطعملا نأل ؛ هللا مهطعي مل

 نيأ يردي ال وه مث « ىلاعتو هناحبس هللا رمأب وه امنإف عنم وأ ءاطع نم دابعلا يديأ

 يف ةحلصلا نوكت دقو « كلذ نم هعنم يف ةحلصلا نوكت دقف « ةحلصلا نوكت

 نمل َقْرِرل اسیر نإ لق يم + نییدعمبسعاموا دوو ال ونار ڪا نح اولاقو ل: ىلاعت لاق « هئاطعإ

 نماء نمل ملر انصرف ىلا درا و کل ومآ موج نولي سنك كلو ر یقیو ڈاک
 ۱ ےس ےل مس

 كلو نیز ج مانا تف نوع دلا يب $ وني بكون علي يأ يس

 ءاوس « حلاصلا هّلمع الإ ناسنإلا و عفني الف [۳۸ ۲۰ :ابس | 4 هيو تورخم ٍباَدَعْلا ف

 هذه لكف « ةسائرلاو كلملاو دالوألاو هاجلاو ةورثلاو ءانغلا درجم امأ « ًاينغ ًاريقف ناك

 . حلاص لمع اهبحاص دنع نكي ملاذ | هعفنت ال ةلئاز ضارعأ

 ام هنأ ىنعملا نوكيف « ءيشلا بلط يف داهتجالا وهف : رسكلاب دحلا ىنعم امأ

 نكي مل اذإ ناسنإلا دهتجا امهمف« ىلاعتو هناحبس هللا نم قيفوت كانه نكي مل

 'ء ًاروثنم ءابه بهذيو هعفني ال هداهتجا نإف ‹ هللا نم قيفوت



 ةالبعلا ةفص . ةالصلا باتك

RE Roar aE mmsهاه ماس م او هاهم دو م مام هاهو ياا رت ع اس اماه هع رام اه واو اه سه مه  HRS mn ESR mSrهمر منام مرو مم سه  

 نم ماسيقلا لاح يف ركذلا اذهب نايتإلا بابحتسا ىلع ليلد هيف ثيدحلا اذهف

 . دمحلا كلو انبر : لوقيو « امئاق لدتعي ام دعب عوكرلا

 . عوكرلا نم مايقلا دعب درفنملاو مومأملاو مامإلا هلوقي اميف ءاملعلا فلتخا دقو

 لهف (دمحلا كلو انبر)و ءرم امك (هدمح نمل هللا عمس) : لوقي هنأ درو يذلاف

 وأ ًامومأم وأ ناك ًامامإ لصم لك امهنيب عمجي هنأب ءاملعلا ضعبل لوق كانه

 ارس «دمحلا كلو انير» : لوقي هنكل « اہ مح نمل هللا حمس / لوقي هنإف « ًادرفنم

 عومجملا | ةيعفاشلا لوق اذهو « امهب رسي هنإف ًامومأم ناك اذإ امأ « ًامامإ ناك اذإ اذه

1511| . 

 هنإف مومأملا امأ ءامهنيب عمجي « «دمحلا كلو انبر « هدمح نمل هللا عمس» : لوقي

 عمس : لاق اذإو» : و هلوق كلذ ىلع ليلدلاو  دمحلا كلو انبر : لوق ىلع رصتقي

 عدبملا ] ةفينح ىبأو ةلبانحلا لوق وهو «دمحلا كلو انبر : اولوق ؛ هدمح نمل هللا

 19/١[. ةيادهلاو ءه؛ ١/١

 اذهو . «لدمحلا كلو أئير» 1 لوقيف مومأملا امأو ؛ اہ لمح نمل هللا عمسا 1 لوقيف مامإلا

 ( . ۷1/١| ةنودملا | كلام لوق



 ترمأ» : هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو 65

  هفنأ ىلإ هديب راشأو  ةهبجلا ىلع : مّظعأ ةعبس ىلع َدجسأ نأ

 . هيلع قفتم « نيمدقلا فارطأو « نيتبكرلاو « نيديلاو

 هللا يدي نيب ًامات ًاعوضخ هيف نأل ؛ ةالصلا ناكرأ مظعأ وه : دوجسلا - 6

 وهو « هلل ًاعضاوت ضرألا ىلع هئاضعأ فرشأ عضي دبعلا نألو « ىلاعتو هناحبس
 : ىلاعت لاق « ميظع هنأش دوجسلاف « لجو رع هبر نم هيف دبعلا نوكي ام برقأ
 . : لاقو« هدجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام سَرق» : دم لاقو « (برتقاودجساو)
 اوبأ نوربكتملاف كلذلو « «مكل باجتسي نأ نمقف « ءاعدلاب هيف اودهتجاف دوجسلا امأو»

 ۲۸: تالسر اا | تورم أورام ه َلِاَدِإَو) : ىلاعت لاق « لجو زع هلل اودجسي نأ

 ةلذ اهيف نأ ىري هنأل ؛ ةالصلا نم هيفعي نأ ةف يبنلا نم بلط ملسأ اً مهضعب نإ ىتح

 لصو یتح « اودجسسي نأ نوديري الو« ءايربكو ةفنأو ممش مهل نوربكتم سانأ مهف ء هلل
 : اولاق « اهب مهمزلأ املف « ةالصلا نم مهيفعي نأ بَ يبنلا نم اوبلط نأ ىلإ رمألا مهب

 ىف ُنايإلا لحد ال نكل« لهجلا باب نم اذه اولاق دقف « ةءاند اهيف ناك نإو اهكيطعن

 .٠ ةيلهاجلا تافصلا هذه مهنع تبهذو « دوجسلاب اوذّدلت مهبولق ناعإلا رشابو « مهبواق
 يدي نيب لذلاو عوضخلا ةياغ هنأل ؛ ةالصلا ناكرأ مظعأ وه دوجسلا نأ لصاحلا

 . لجو رع هلل الإ دوجسلا زوجي ال اذهلو ؛ نيملاعلا بر

 ىلع دجسأ نأ ترمأ) : لوقيف « دوجسلا ةيفيك ديك نيبي ثيدحلا اذه ىفو
 لك ىف لوهجملل ينبم لعفلاو )- لل هفنأ ىلإ راشأو - ةهبحلا ىلع : مظعأ ةعبس

 رمأ ام نأل ؛ هتمألو دب يبنلل ماع رمألا اذهو ءالعو لج هللا وه رمآلاو  تاياورلا
 . ةيصوصخملا ىلع لدي ليلدب الإ هب نورومأم هتمأ نإف م يبنلا هب

 ةهبجلا : لوألا وضعلا : ىهو ل اهب ءاضعأ هذهو (مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ)

 ةهبجلا ىلع دوجسلا رصتقي الف « امهيلع دوجسلا نم دب الف دحاو وضع امهو  فتألاو

 ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

 )١( يراخبلا )۸١١( « ملسمو )٤۹١( .



 مارملا عولب حرش

 ًادجاس نكي مل امهنم دحاو ىلع رصتقا ولف ؛ ؛ امهنيب عمجي اغإو . فنألا ىلع رصتقي الو

 . ناتبكرلا : سماخلاو عبارلو نيفكلا : ينعي « ناديلا : ثلاثلاو يناثلاو . وضعلا اذه ىلع

 نأ ىري نيرسسفملا ضعبو « دوجسلا ءاضعأ يه هذهف . نيمدقلا فارطأ مالو ساسلو

 . دوجسلا ءاضعأ ىه : لوقي [18 : نجلا ] 4ِّلِي دسم َّنأ و2: ىلاعت هلوق

 تركذ يتلا يهو « ءاضعأ ةعبس ىلع دوجسلا بوجو ىلع ثيدحلا اذه لدف
 حصي مل اهلك دوجسلا ةرتف لالخ رذع ريغ نم اهنم ًادحاو عفر ولف « ثيدحلا يف

 نم ةرشابم ضرألا ىلع اهعضو ءاضعألا هذه ىلع دوجسلا ىف لصألاو « هدوجس

 ؛ سأب الف ضرألا نيبو هنيب لئاح ىلع دجس نإو « لضفألا وه اذهو « لئاح ريغ

 ىلع ىلص ول لاح لك ىلع  نكلو « لجو زع هلل عوضخلا ةياغ اذه يف نأل
 ءرسيت ام ىلع دجسي ناك یب الاف « ةحيحص هتالصو « عنام الف رهاط لئاح

 . ريصحلا ىلع ًانايحأو « ضرألا ىلع ًانايحأ دجسي ناكف

 : ماسقأ ةثالث ىلصملا هيلع دجسي يذلا لئاحلا نإ : نولوقي ءاملعلاو

 سأب ال اذهف « شارفلاك ‹ هنع لصفنم لئاح ىلع دجسي نأ : لوألا مسقلا

 . ضرألا ىلع دوجسلا لضفألا ناك نإو « هب

 ال  ًاضيأ  اذهو  هبوث فرط وأ هتمامعك « هب لصتم لئاح : يناثلا مسقلا

 ناك وأ« ضرألا رح مهيلع قشي ناك امدنع كَم ىبنلا عم ةباحصلا لعفل ؛ هب سأب

 . ىصح وأ كوش كانه

 مب ول  هتالص حص ال اذهف  دوجسلا ءاضعأ نم وهو هب لصتملا : ثلاثلا مسقلا

 . هتالض حصت مل امهيلع هتهبج عضو نأب « امهيلع دجسو ضرألا ىلع هيفك



 مارملا عولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك
- 

 جرف دجس اذإ ناك ني هللا لوسر نأ « هوط ةنيحب نبا نعو - 5

 . "هيلع قفتم . هيّطبإ ضايب ودبي ىتح هيدي نيب

 همأ ىلإ بست دقو « هللا دبع همسا « ليلج ئباحص : ةنيحب نبا - 145
 . بشقلا نب كلام هيبأ مساو « همأ ىلإ موتكم مأ نبا بسن امك

 نع هيدذضع دعابي هنأ : هأنعمو (هيدي نيب جرف دحس اذإ ناک ا ىبدلا نآ)

 . هيطبإ ضايب ىري ىتح كلذ يف غلابيو « مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنج
 هيدضع ىفاجي ىلصملاف « دوجسلا ىف ءاضعألا نيب ةافاحلا ىلع ثيدحلا اذه لدف

 قصاي ال هنأ ینعم « هيقاس نع هيذخف يفاجُيو « هيذخف نع هنطب يفاجُيو « هيبنج نع
 ىلإ ءاضعألا هذه ضعب مض ولو « ةنس اذإ ةافاجماف  رخآلاب ءاضعألا هذه نم ًادحاو

 ناك اذإ اميس الو « ةالصلا ننس نم ةنسل ًاكرات نوكي اغإو « ةحيحص هتالص نإف ضعب

 لوط ىلع نيعتسي نأ لجأ نم هيتبكر ىلع هيقفرم عضي نأ سأب ال هنإف « ًاليوط دوجسلا
 « ةي يبنلا ىلإ كلذ اوكش ليللا مايق يف ةباحصلا ىلع دوجسلا لاط امل اذهلو « دوجسلا

 : )۹٠۲( دواد وبأو « )۸٤۷۷( دمحأ هجرخأ « حيحص ثيدح | «بكرلاب اونيعتسا» : لاقف

 لوط ىلع امهب نيعتسي « دجاس وهو هيتبكر ىلع هيقفرم عضي : ينعي [(187) يذمرتلاو
 . ةهاركلا تلاز ةجاحل اذه لعف اذإف « دوجسلا لك عم ةافاجما هيلع ٌقشي هنأل ؛ دوجسلا

 ول هنأل ؛ ىفاجي ال هنإف هبناجب نم ىلع قييضت هتافاجم ىف ناك اذإ كلذكو

 نم هسفن مضيف « هبناجب نم ىلع قبضت ةحاسم ذخأ هيبنج نع هيدي ىفاج

 . فوفصلا صارتت نأ لجأ نم مضي كلذكو « هبناجب يذلا نع ةقشملا ةلازإ لجأ

 نوكي الو « اهيف غلابي ال نأ طرشب اهب لمعي ةنس ةافاجما نأب لوقلا ةصالخو

 . نيرخآلا ىلع ةقشمو قييضت اهلعف يف

 )١( يراخبلا )۸٠۷( « ملسمو )446( .
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 ةالصلا ةفص  ةالصلا باتك مارلاغولب حرش
 اذإ» : هللا لوسر لاق : لاق نزاع نب ءاربلا نعو _ ۷

 . لسم هأور «كيقفرم عقراو « كيفك عضف تدجس

 دجسي نأب ةي يبنلا رمأ يتلا دوجسلا ءاضعأ نم نيفكلا نأ مدقت-۷

 نيفكلا عضي اغإ نكل  دوجسلا ةلاح ىَّلصْلا ىلع نيفكلا عضو نم َدُب الف ء اهيلع

 وأ . عبسلا شارتفا نع ىهن ب يبنلا نأل ؛ شرتفيو نيعارذلا عضي الو « طقف

 ناعفري ناعارذلاف « هيعارذ عفرو « هيفك عضو دجس اذإ هو ناكف « بلكلا شارتفا

 اموركم كلذ ناك ضرألا ىلع امهشرتفا ولف « قبس امك نيبنحلا نع نايفاجُي
 00 هنع ًايهنمو

 .(494)مقرب )١(



 مارملا غولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

 نيب جرف عكر اذإ ناك كيبل نأ « رجح نب لثاو نعو - ۸
 . کاملا هاور . هعباصأ مض دجس اذإو « هعباصأ

 دقف « دوجسلاو عوكرلا يف نيديلا عباصأ عضو ةفص هيف ثيدحلا اذه - 8

 نيد جوشو ةمكر لم لك مقلي هنأ ىنعمب  هعباصأ نيب جرف عكر اذإ هُو يبنلا ناك

 اصأ مضر « ضرأل | ىلع هيفك عضو دجس اذإو « ةتسلا يه هذهف ٠ اهعباصأ

 ناك يتلا ةنسلا يه هذهف ةلبقلا ىلإ اهلك هجتت نأ لجأ نم ضعبب اهضعب قصلأف

 ىلإ اهضعب مضي دوجسلا يفو « جرفت عوكرلا يف : نيديلا عباصأف ء اهلعفي لي يبنلا

 . ةلبقلا ىلإ اهسوؤر هجوتو « ضعب

 )١( كردتسملا ىف  » ۲۲٤/١نابح نبا  ًاضيأ  هجرخأو « هححصو )١970( هريغو .

 اعلا



 ا مارلا غولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

 ىّلصي هي هللا لوسر تيأر : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو -84
 . "!ةعيزخخ نبا هححصو « يئاسنلا هاور . ًاعبرتم

 «رخآلا ىلع امهدحأ عضيف « هيقاس نيب فلاخي نأ : هانعم عبرتلا - 84
 ىنميلا هذخف تحت ىرسيلا همدق لعجيو « ىرسيلا هذحخف تحت ىنميلا همدق لعجيو

 ببسب مايقلا نع زجع امل ةالصلا يف ةف ىبنلا هلعف دقو « هتدعقم ىلع سلجيو

 ءرذعل ةضيرفلا يف ًاسلاج ىلص اذإف « ةت همدق كاكفناو سرفلا نع هت هطوقس
 لباقملا هدوعق ةلاح يف ًاعبرتم نوكي نأ بحتسي هنإف ءرذع ريغلولو ةلفانلا يف وأ
 هنأ قبس اذهف « نيدهشتلا يف هدوعقو « نيتدجسلا نيب هدوجس. ةلاح يف امأ « هايقلل

 . ًاكروتم نوكي ةراتو « ًاشرتفم ةرات نوكي

 )١( ىئاسنلا ۳/ » ۲۲٤(۱۲۳۸)و (۹۷۸) ةعرخ نباو .

 ؟ هاب



 مارملا عولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

 نيب لوي ناك يبن نأ « امهنع هللا يضر سابع نب أ نعو يل ا

 "يقو ياسو « يندفاو ينخر يل رفغا مهللا» : نىتدحسلا

 . ”مكاحلا هححصو - دواد يبأل ظفللاو - يئاسنلا الإ ةعبرألا هاور

 نأ وهو . نيتدجسلا نيب ةسلجلا يف لاقي ام ركذ هيف ثيدحلا اذه - ٠

 (ينقزراو « يندهاو « ينفاعو « ينمحراو « يل رفغا مهللا) : لوقي ناك ت ىبنلا

 نيب ةسلجلا وهو « ةالصلا نم نكرلا اذه يف لاقت تاكرابملا تاوعدلا هذهف

 : نيتدجسلا نيب ةسلجلا يف ءاعدلا اذه ةيعورشم ىلع اذه لدف « نيتدجسلا

 يف توكسلا حلصي ال ة ةالصلا نأل ؛ هنم دب ال اذهو (يل رفغا مهللا) هتم بجاولاو

 « دوجسلاو عوكرلا يب حيبست امإو « نآرق ةءارق امإ «راكذأ اهلك نإ لب ؛ اهنم ءيش

 « نيتدجسلا نيب ءاعد امإو « ةالصلا رخخآ ىفو نييلوألا نيتعكرلا دعب دهشت امإو

 ؛ لجو زع هلل ركذ نودب اهنم نكر رمي نأ زوجي الو « ركذلاب ةلوغشم اهلك ةالصلاف

 حصت مل هيف عورشملا ركذلاب تأي ملو ناكرألا نم نكر يف ادمعتم تكس ولف
 : ةنسوه امو بجاو وه امو "کر وه ام نيب ليصفت هيفف ًايسان ناك نإو « هّئالص

 ةدحاو ةرم- ةالصلا تابجاو نم بجاو اذه « نيتدجسلا نيب (ىل رفع بر) : لوقف

 رتسم : ةرفغملاو « ةرفغملل بلط هيف (يل رفغا بر) ىنعمو ٠ . لضفأ وهف داز اذإو -

 ٠ .اهيلع هللا هذخاؤي ال نأب «دبعلا نع اهراثآ وحمو « ىونذلا

 سسلفأ نم نإف « ةرخآلاو ايندلا يف لجو ع هللا ةمحرل بلط هيف (ينمحراو)
 . رساخ هنإف « هللا ةمحر نم

 وأ ندبلا يف وأ نيدلا يف ناك ءاوس ؛ ءالبلا عيمج نم ةافاعملل بلط هيف (ينفاعو)

 نأ هيلعف يلتبا اذإ هنكل « ءالبلا عاونأ عيمج نم ةافاعملا هللا لأسي ناسنإلاف ءايتدلا يف

 )١( دواد وبأ )۸٥۰( ( « يذمرتلاو ) » )۲۸٤مكاحلاو « (848) هجام نباو ۲۹۲/۱ .

eA 



 ةالصلا ةفص ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 مس م ريم اممم هرم م عم وعر سمع سه مرو م سو تن شاه ممم هلق عممس نقرا سهم مام ور لاهم هيرمان ع هام هوم سم هسه م اس سر عمو هاماو م جا هاو سه مروع سري همام هرم رماه ينكها م مم اسهم ماع ع مو عاف

 ءالبلا ثودح دنع يردي ال هنأل ؛ ةيفاعلا هللا لأسي نأ هيلع ءالتبالا ثودح لبقو « ربصي

 اذإف « ةيفاعلا هللا اولأساو «ودعلا ءاقل اوتمتت ال» : ٌةكلوقي اذهلو ؛ ربصي ال وأ ربصي له

 الو « ةيفاعلا ماود هللا لأسي نأ هيلعف ةيفاع يف ناسنإلا ناك اذإف « «وربصاف مهومتيقل

 : لوقي ىلاعت هللاو « ال وأ ربصي له يردي ال ةقيقحلا يف وهو « ءالبلا ىنمتي

 ر هاء اَسْلف 2 نہانی رکو ضد ص ولطف نمسك ثيل هلل دهن نم ہم رو

 کب و ۷۰ 0 : ةيرتلا | (توُضرَعم مهو ولوو هيأ وع لصوص
 2 ا اا مح ب 1

 ترجف ملا سم ل روع ال اماول وقت نأ هللا دنعاقم ر ڪڪ نول الأم
 لأ هيج

 و عد
 . [(5:فملا] 2 ٌضوُصَرَمنْيب ر تاک اص هلیس يف

 ‹ ةيآلا هذه هللا لزنأف « انلعفل هللا ىلإ لامعألا بحأ انملع ول : ةباحصلا ضعب لاق

 وقت مِلاوُمَماَء سلا اأن: ةيآلا هذه هللا لزنأف « مهيلع قش داهجلا هللا عرش ملف

 نإفاذل؛تيثي الو ربصي ال دقو« هلاح لذبتي ءالتبالا دنع ناسنإلاف ی نولس ام

 . ةيفاعلا هللا لاسي ناسنإلا

 نأل ؛ ةلالدلا ةيادهو قيفوتلا ةياده دارملاو « ةيادهلل بلط هيف (ىندهاو)

 : نيمسق ىلع ةيادهلا

 ١ تاصف ] هنده دومتامأو ؤرفاكللو ملسملل ةلصاح هذهو « ةلالد ةياذه- 006

 قىحلا ىلع مهانللد : ىنعي .

 يهو ناميإلا لهأ الإ اهيلع لصحي ال هذهو « لوبقو قيفوت ةياده امإو ۲
 1 . هيلع ينتبثو قحلل يندها : اهانعمو « انه ةبولطملا

 ىلإ ريقف ناسنإلا نأل ؛ العو لج هللا نم لالحلا قزرلل بلط هيف (ينقزراو)
 بلطو ؛ ةقافلاو رقفلا نم هب ذيعتسيو « قزرلا نم هللا لأسي وهف « لجو زع هللا
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 ريثك نم مرحي هنأ وأ « هريغ ىلع ةلاع ناسنإلا نوكي الكل ؛ عورشم رمأ هلاؤسو قزرلا

 نأ ىلع لدف « قزرلا هّبر نم بلط هو يبنلاف « رقفلا ببسب ريخلا تالاجم نم
 . عورشم قزرلا بلط

 . نيتدجسلا نيب لاقت تاكرابملا تاوعدلا هذهف

 بك



 ةالصلا ةفص ةالصلا باتك مارملا عولب حرش

 ناك د يّلصي بنل ىأر هنأ هط تربوا نب ؛ كلام نعو 5

 'یراخبلا هاور . ادعاق يوتسي ىتح ضهني مل هتالص نم رتو يف

 ناك اذإف ىلصي ب يبنلا ىأر هبُكيَش تريوجملا نب , كلام نأ ثيدحلا ىف - ۳۹۱

 ماق وأ ةيناثلا ةعكرلا ىلإ ىلوألا ةعكرلا ءاهتنا دعب ماق : ينعي « هتالص نم رتو يف

 سيل يذلا مايقلا وه : رتولاف « ةعبارلا ةعكرلا ىلإ ةثلاثلا ةعكرلا نم ءاهتنالا دعب

 مل هتالص نم رتو يف ناك اذإف « ريحألا دهشتلا وأ لوألا دهشتلل سولج هلبق

 فلتخا دقو « ةحارتسالا ةسلجب ىمسي ام اذهو « ًاسلاج يوتسي ىتح ضهني

 : لاوقأ ةثالث ىلع اهمكح ىف هللا مهمحر ءاملعلا

 ل هتايح رخآ يف ةجاحلل دب ىبنلا اهلعف اغإو « ةعورشم ريغ اهنأ : لوألا لوقلا

 رخآ يف اذه ناك اغإ هنأل ؛ ةالصلا ننس نم اهنأو عيرشت اهنأ ىلع اهلعفي ملو « لقت

 ريغ اهنأ ىلع لدنف « سانلل اهمّلعي ملو « اهب رمأي مل ثيح « لقت ان ل هتايح
 . ٤۱۸/۳[ عومجلا | ةيعفاشلا دنع لاوقألا دحأ وهو ةعورشم

 ىتح ضهني مل) : ثيدحلا اذه ةلالدب ةبحتسمو ةعورشم اهنأ : يناثلا لوقلاو

 حيرتسي « ةفيفخ ةسلج نع ةرابع يهو « ةالصلا ننس نم يهف (ًاسلاج يوتسي

 . [418/7 عومجملا ] ةيعفاشلا دنع حجارلا لوقلا وهو ضهني مث « اليلق اهيف
 ةيفنحلاو ةلبانحلا دنع دمتعملا لوقلا وهو « ةبحتسم ريغ اهنأب : ثلاثلا لوقلاو

 نيدباع نبا ةيشاحو « ٠٠۲/۲ عانقلا فاشك | ةيعفاشلا لاوقأ دحأو « ةيكلاملاو
 ظ |؟؟١/7 ماكحألا ماكحإو « 11۸/۳ عومجملاو ب ۲

 روهمج لوق وه  ةعورشم ريغ ةحارتسالا ةسلج نأ وهو لوألا يأرلا نكلو
 ‹ ضيرم ننم اهيلإ جاتحا نم حابت امإ يهو ؛ هللا ءاش نإ حيحصلا رهو « ملعلا لعأ

 . ةالصلا ننس نم ةنس تسيل يهو « نسلا ريبك وأ « مسجلا ليقث وأ

 )١( (۸۲۳)مقرب .
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 مارملا غولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

 دعب ًارهش تنق هللا لوسر نأ « اظ كلام نب سنأ نعو- ٠١

 . هيلع قفتم . هكرت مث « برعلا ءايحأ نم ءايحأ ىلع وعدي ؛ عوكرلا

 حبصلا يف امأو : دازو ؛رخآ هجو نم هوحت ينطقرادلاو دمحألو . ۳

 ندلا قراف ىتح تنقی لزي ملف

 اعد وأ « موقل اعد نإ لإ نقب ال ناك 1 ىبنلا نأ « هوت هنعو 9 4

 . "ةيزخ نبا هحّحص . موق ىلع
 ' تلق لاق امهنع هللا يضر يعجشألا قراط نب دعس نعو 6

 ءرمعو ؛ ركب يبأو ؛ يو هللا | لوسر ففلخ : تيَّلص دق كنإ « تبأ اي : يبأل

 هأور . ثدحم « ينب يأ : لاق ؟رجفلا ىف دوتنقي وناکفآ لَو « نامثعو

 «ةالصلا ىف تونقلا عوضوم يف ثيداحألا هذه 6665

 : ناعم ةدع هل تونقلاو

 اًكماَسلَيْلاَءاَناَء تقوم ) : ىلاعت لاق « مايقلا لوط ت تونقلاب داریف - ١
 يا ل يع حش يع ريس لي ر

 ےک

 . [4 :رمزلا | 6 هْيَرَدَْنأ رو ةرخالا ردح امياقو

 : ىلاعت هلوق ىف امك « مالكلا نع توكسلا هب دأريو تونقلا قلطيو - 0

 لوأ يف اوناك مهنأ ثسيدحلا يف انعم رم دقو ra] : ةرقبلا | 4 ناتق هلأ وموكو ) ٍِظ

 : ىلاعت هلوق لزن یسح ٠ هيناجب نم لجرلا ملكي ةالصلا يف نوملكتي مالسإلا

 ماه يل س

 . مالكلا نع انيهنو « توكسلاب انرمأف : لاق ( َنيِتِنِدَق هديا وموفو )ف

 1 . T*(TYY)) ) ملسمو « ‹ (غ0884٠)ىراخبلا(١)

 . ۳۹/۲ ينطق رادلاو ء )١176019( دمحأ(؟)

 2 ) مق 2
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 ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 هلوق يف امك « همكحو هللا رمأل دايقنالاو عوضخلا هب داريو تونقلا قلطيو - ۲

 4 نو مل لع نکلا ِتاولَمَسلا قاس لل حبس ادو ا داال ® : هناحبس

 ال ةينوكلا هللا رماوأل عوضخلاو دايقنالا هب دارملا ةيآلا هذه ىف تونقلاف ٠٠١| : ةرقبلا ]

 انه دارملا نكلو « نايإلا لهأ الإ اهل تنقيو اهل عضخي ال هنإف ةيعرشلا امأ ٠ ةيعرشلا

 ۽ هيلع لجو زع هللا ريدقت نم عنتمي نأ دحأ ةعاطتساب سيل هنإ ذإ « ةينوكلا رماوألا

 مهلك نونمؤملاو رافكلاف « كلذ ريغ وأ ىنغلاب وأ رقفلاب وأ ضرملاب وأ توملاب ناك ءاوس

 داقني اغإف ةيعرشلا هماكحأ امأ ء اهل نوعضاخ مهو « ةيردقلا هللا ماكحأ مهيلع يرجت

 . ةصاحخ ناميإلا لهأ اهل

 ءاعدلا ثيداحأ ثيداحألا هذه ىف امك « ءاعدلا هب داريو تونقلا ّقَلطُيو  ؛

 . انه دارملا وه اذهو , ةالصلا ىف

 نسم يح ىلع وعدي ةالصلا يف تنقي ناك ا يبنلا نأ بكف سنأ ثيدح يفو

 ونبو « ناوكذو « لعر : مهو « برعلا لئابق نم موق يحلاب دارملاو « هكرت مث « برعلا

 غلبي ةفصلا لهأ نم ءارقلا نم ةعامج لسرأ يب يبنلا نأ اذه يف ببسلاو « نايحل

 نم بلطب نآرقلا سانلا ميلعتو « هللا ىلإ ةوعدلل مهلسرأ « الجر نيعبس مهددع

 يف مهيلع وعديو تنقي دب يبنلا لعجف « مهولتقو مهب اوردغف « نيكرشملا ضعب
 دعب « مالسلاو ةالصلا هيلع كلذ كرت هنإ مث . ةضيرفلا ةالص ىف : ىنعي « ةالصلا

 . نيخيشلا دنع هيلع قفتم اذهو « الماك ًارهش مهيلع اعد دق ناك نأ

 ىتح رصجفلا ةالص يف تنقي لزي ملو) هيف دازو ينطقرادلاو دمحأل .ةياور يفو

 م لوسرلا ذأ. امئاد اهيف تنقي رجفلا ة ةالص نأ ىلع ليلد اذهف (ايندلا قراف

 اذإ تنقي ناك اغإ يك يبنلا نأ رخأ ثيداحأ يف ءاج امنيب « تام نأ ىلإ هيلع مواد

 تنقب ناك اغإ) ب سنأ نع ثلاثلا ثيدحلا وه اذهو « موق ىلع اعد وأ موقل اعد
 تنقي ناك اغإو « كلذ ىلع موادي نكي ملو : ينعي (موق ىلع اعد وأ موقل اعد اذإ
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 مارملا غولب حرش ةالصلا ه ةفص ٠ ةالصلا باتك

 وعدي دم ناكف . نيملسملا نم نيفعضتسملا نم موقل اعد اذإ ةجاحلا ردقب
 ؛ ةالصلا يف مهل وعديو تنقي ناك دقف « مهنع هللا جرفي نأب ةكم يف نيفعضتسملل
 هلا نإ مث ءًانالفو تالف نعلا مهلا لاقف شيرق نم سانأ ىلع اعد امك موق ىلع وعدي وأ

 « توئيك هت نإ يدير دما مع بوو ءىس رمال ان م كلل نسل ) : هل لاق العو لج

 )6004( ا هجرخأ | مالسلاو ةالصلا هيلع مهيلع ءاعدلا كرتف :١178| نارمع لآ |

 ٠ نب قراط هوبأو « يعبات اذه ًادعس نإف « ميشأ نب قراط نب دعس ثيدح امأ
 لوسر فلخ تيّلص دق كنإ) : لاقف دعس نبا هلأس دقو « يباحص يعجشألا ميشأ
 لاق ؟رجفلا ةالص يف نوتنقي اوناكفأ  يلعو نامثعو رمعو ركب يبأ فلخو ؛ هللا
 ءافلخلا ةنس نم الو « هك لوسرلا ةنس نم اذه نكي مل : ينعي (تدحم « ينب يأ
 . نيدشارلا

 تونقلا امأ ء رجفلا ةالص ىف تونقلا ىف ضراعت ثيداحألا هذه نيب لصحف
 تقي مامإلاف « لاكشإ هيف سيلو « ملعلا لهأ روهمج دنع عورشم هنإف لزاونلا دنع
 نيملسملاب ةلزان تلصح اذإف « ءادعألا ىلع وعدي كلذكو « نيماسملل وعديو

 داهطضا نيملسملا نم ةفئاط ىلع لصحي وأ « مهل ةقياضم وأ مهيلع ودع طأستك
 ال ةحيحص كلذ يف ةلد لاو جرفلاب مهل وعديو تنقي مامإلا نإف « مهودع نم
 « ةصاخ رجفلا يف ال اهلك ضئارفلا يف لزاونلا يف  تونقلا حصيو « اهيف لاكشإ
 . ًادرفنم وأ ًامامإ ناك ءاوس « لصم لك نم حصيو

 نإو « ةلمجلاب هيف لاكشإ ال اذهو ٠ ًاضيأ عورشم هنإف رتولا يف تونقلا كلذكو
 دام يف تودقلا يف لاكشإلا نيكل « تفل نيو لحس نسيت ديلا

 تاالاعع ثالث هل ت تونقلاف اذإ « ل زاونلا ريغ يف أم ؟اد رجفلا

 ةلدألاو ؛ ملعلا لهأ رثكأ دنع عورشم اذهو « لزاونلا يف تونقلا : ىلوألا ةلاحلا
 . ةحيحص هيف
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 ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

 . بحتسم لب « هيف لاكشإ ال ًاضيأ اذهو « رتولا ىف تونقلا : ةيناثلا ةلاحلا

 ‹ كلذ ىلع ةموادملاو لزاونلا ريغ ىف رجفلا ةالص ىف تونقلا : ةثلاثلا ةلاحلا

 ءاملعلا نم ةعامجو ةيعفاشلا دنعف « ملعلا لهأ نيب لادجلاو فالخلا عضوم اذهو

 هذه يف هلوقل ؛ عوكرلا دعب ءاعدلا وهو « ًامئاد رجفلا ةالص يف تونقلا عرشي هنأ

 نأ اذه نم اوذخأف (ايندلا قراف ىتح رجفلا ةالص يف تنقي لري مل هنإ) : ةياورلا

 عومجم ا رظني | لزاونلاب صتحي الو ءرمتسمو بحتسم رجفلا ةالص يف تونقلا

 لزاونلا ىف الإ رجفلا ةالص ىف تونقلا زوجي ال : نولوقي روهمجلا امنيب « [ ۳

 تتقي ناك ام) رخآلا ثيدحلا ىفو « (هكرت مث) : لاق سنأ ثيدح ليلدب « ةصاخ

 « حرصأ ميشأ نب قراط ثيدحو « لزاونلا يف ينعي (موق ىلع وأ موقل اعد اذإ الإ

 يم لوسرلا ةنس نم وه لهو « رجفلا ةالص يف تونقلا نع لئس ال هنإ ثيح

 ىف تونقلا نأ ىلع لدي اذهف « ةعدب : ىنعي (ثدحم) : لاق ؟نيدشارلا هئافلخو
 ةياور ىلع باوحلا نوكي فيك نكلو « هّلعف زوجي الو ةعدب لزاونلا ريغل رجفلا ةالص

 ىهنلا يلوأ بلاطم رظني | (رجفلا ةالص يف ايندلا قراف ىتح تنقي لزي مل)

 ١١/7[. نيدباع نبا ةيشاحو ٥/١

 . دنسلا ةيحان نم ةذيج تسيل / ةياورلا : ًالوأ : باوجلل

 دارملا اغإو « رجفلا يف عوكرلا دعب ءاعدلا وه سيل انه تونقلاب دارملا نأ : ًايناث

 راكذألاب ىتأيو « عوكرلا دعب مايقلا ليطي ناك و هنإ ثيح < مايقلا لوط تونقلاب

 نم تعش ام ءلمو « ضرألا ءلمو ءامسلا ءلم « دمحلا كلو انبر مهللا) : ةدراولا

 امل عنام ال ء دبع كسل انّلكو , دبعلا لاق ام قحأ « دجملاو ءانثلا لهأ « دعب ءيش

 ؛ (دجلا كنم دلا اذ عفني الو « تيضق امل دار الو « تعنم امل ىطعُم الو « تيطعأ

 (ايندلا قراف ىتح رجفلا يف تنقي لزي مل) ةياور هللا همحر ميقلا نبا رسف اذهلو
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 مارملا غولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

aE rSسمت  TRAسه سهام هو موو  HERAواو و و سس ماو وس سم ساه ساس ناس ساس ص مام عاهد ساي  mHميسو مع عمون هن م وسر معاي هاه اه سهو هس هاو ساه 9 كاكا سام مه سهو سوا هاش هاه هس  

 ال ‹ ةميظعلا راكذألا هذهب يتأيو « هيف ددميو عوكرلا دعب مايقلا ليطي لري مل : ينعي

 نم هريغ يف الو رجفلا يف ةي هلعفي نكي مل اذهف « فورعملا تونقلا ءاعد وعدي هنأ
 ( . لزاونلا يف الإ ضئارفلا

 الإ رجفلا ةالص يف تونقلا عرشي ال هنأ : ءاملعلا يلوق نم حيحصلا وه اذهو

 امأو « س يبنلا نع كلذ تبث امك « اهريغ يفو رجفلا يف تنقي هنإف « لزاونلا دنع

 نسب قراط نأل ؛ اهريغ ىف الو رجفلا يف ال « ضئارفلا يف تنقي الف لزاونلا ريغ ىف

 فلخو ء ركب ىبأ فلخو « م ىبنلا فلخ ىّلص دق وهو (ثدحم) : لوقي ميشأ

 ةالص يف نوتنقي اونوكي ملو « مهنع هللا يضر يلع فلخو « نامثع فلخو « رمع

 . لزاونلا ريغ يف : ينعي « رجفلا
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 ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك مارملا عولب حرش

 لوسر ينملع لاق هنأ امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نعو ٦
 « تيده نميف يندها مهللا» : رتولا تونق ىف نهّلوقأ تاملك دت هللا

 ؛ تيطعأ اميف يل كابو « تيلوت نميف ينأوتو ء تيفاع نَميف ينفاعو

 نم لذي ال هنإ , كايلع ىضقي الو يضقت كنإف ؛ تيضق ام رش ينقو
 ١7 ةسمخلا هاور «تيلاعتو انبر تكرابت ۰ تيلاو

 ° «تيداع نم زعي الو» : يقهيبلاو يناربطلا دازو

 50 «ىبنلا ىلع ىلاعت هللا ىلصو» : هرخآ یف رخآ هجو نم ىئاسنلا داز

 845 هللا لوسر ناك : امهنع هللا يضر سابع نب | نع ىقهيبللو ۷
 . !!!فعض هدنس ىفو حبصلا ة ةالص نم تونقلا يف : هب وعدن ًاءاعد انمّلعي

 لوسر طبس وه : امهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا - ١

 هيبأ لتقم دعب ةفالخلا هيلإ تلآ « اليلج ايباحص ناك « ةمطاف هتنبا نباو ا هللا
 نيب ةنفلا ىأر ا مث «ًرهشأ اه رمتساو ةفالخاب عور طلاس يبأ نب يلع

 ر ام ي ل : 3ك يلا لن كف فوك ننس يب نب ةيواعل

 ا ةيواعمل ةفالخلا نع هيض ا - هلزانت ىف كسل ناكو هب ربحأ ام كلذ

 . (۱۱۷۸) هجام ¿ نباو ۲٤۸/۳ ٠ يئاسنلاو « (415] ) يذمرتلاو ء(1475١)و )١476( دواد وبأ(١)
 . (۱۷۱۸) دمحاو

 . ۲۰۹/۲ يقهيبلاو « (۲۷۰۷)و (٩۴۷۰)و (۲۷۰ ٤)و (۴۷۰۳)و (۲۷۰۱) ؛ريبكلا مجعملا» یف يناربطلا(۲)
 . 728/7 يئاسنلا(۴)

 - ًاضيأ  هيفو « ةنعنعلاب هاور دقو « سلدم وهو « جيرج نبا هدانسإ يفو ۲٠٠/۲ ٠ يقهيبلا(4]
 . فيعض وهو « زمره نب هللا دبع وأ نمحرلا دبع

 ال
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 ًاميظع ًاريخ لزانتلا اذه ناكف « نيملسملا نيب ب ةنتفلل اءاهنإو « ءامدلل ًانقحو « ةملكلل

 ‹« هيف اوعمتجا نيملسملا نأل ؛ ةعامجلا ماع ماعلا اذه ومس دقو ‹ نيملسملل

 .دمحلا هللو < اهرازوأ برحلا تعصوو

 ا ةيعورشم ىلع اذه لدف ( 0 ءاعد ةي هللا لوسر ينملع) : لاق

 ضقت كنف تي امش ينو یا اف يلوا تي نمي أوو تيفاع

 زعي الو) : ةياور يفو (تيلاعتو انبر تكرابت « تيلاو نم لذي ال هنا . كيلع ىضقي الو

 ىف درو امن ىرخأ ةيعدأ هيلإ فاضأ نإو « (ىبنلا ىلع هللا ىلصو) ةياور ىفو (تيداع نم

 هملع ةي يبنلا نأل ؛ ءاعدلا اذهب ىتأي نأ ىلع صرحي نكل « سأب الف ةنسلاو باتكلا

 صضعب نكل  رتولا تونق يف بحتسمو دكؤم ءاعد وهف « ةمألل هاور نسحلاو « نسحلل

 ءاج اذإ مث « حيوارتلا ةالص نوففحخيف « تونقلا يف بئاجعب نوتأي نامزلا اذه يف ةمئألا

 اذهف « نومأسيو نوبعتيو نولمي سانلا نإ ىتح « ةليوط ةروس ةءارق ردق هيف اولاطأ تونقلا

 . هكرت يغبني ثدحم رمأ ليوطتلا اذهف « لاغشأو لامعأ مهل نيذلاو ىضرملاو نسلا رابك

 تسيل هذهف « عجسو ظعاوم اهمظعمو « ةبيرغ ةيعدأب نوتأي مهنأ : ةيناثلا ةيحانلا

 اهلطبي ةالصلا يف مالكلاو « مالكلا نم يه افإو  ةنسلا نم الو نآرقلا نم يه الو ةيعدأب

 . ريثكلا ريخلا هيف هو لوسرلا ةنسب ديقتلاو لمعلا نإ ذإ « كلذل هبنتلا بجي هنإف اذل

 أ نم ديف عيل ةقيصب تونقلا يف ومدي ماما نأ ىلع ءاملعل صن توا.

 :لوقي كلذكو (انفاعو اندها مهللا) : لوقي هنإف (ىنفاعو يندها مهللا) : لوقي

 ٠ .اذكهو (.. تيفاع نميف انئاعو « تيده نميف اندھا

 اذهف ءرحجفلا تونف ىف هنولوقي اءاعد مهمّلعي ناك هنأب ةريحألا ةياورلا امأو - ۷

 لزاونلا ةلاح يف الإ تونق اهيف سيل رجفلا ةالص نإ اذإ « هيلع مالكلا قبس دقو « فيعض

 . اهب جتحي الف فنصملا لاق امك فيعض ةياورلا دنسو تاولصلا نم اهريغك

!( 
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 ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك ٠ مارملا غولب حرش

 ؛ مكدحأ دجس اذإ : ةا هللا لوس لاق: لاق يَ ةريره يبأ نعو د ۳۰۸

 ("1ةضدلغلا هجرخأ «هيتبكر لبق هيدي عضيلو « ريعبلا كربي امك كربي الف

 لوسر تیآر : د رجح نب لئاو ثيدح نم یوق وهو ۹

 لوألل نإف « ' ''ةعبرألا هجرخأ . هيدي لبق هيتبكر عضو دجس اذإ هللا

 هرکدو <« ةيزخ نبا هححصو «امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم ادهاش

 رف رجح نب لئاو ثيدحو ةريره ىبأ ثيدح « ناثيدحلا نال ر ۳۰۸

 نم ًالوأ ضرألا ىلإ لزني نأ ىغبني يذلا امو « دوجسلا ىلإ طاطحنالا ةيفيك

 ريعبلا كوربك كربي نأ ىهن لب يبنلا نأ هيف هْنُووَض ةريره يبأ ثيدحف « يلصملا

 لوسر تيأر : لوقي ّييَذ رجح نب لئاو ثيدح امنيب « هيتبكر لبق هيدب عضيلو

 فنصملا نكل ؛ ةريره يبأ ثيدحل فلاخم وهف « هيدي لبق هيتبكر عضي دَ هللا

 نم ًادهاش هل نأل ؛ رجح نب لئاو ثيدح نم ىوقأ ةريره يبأ ثيدح نأ ىلإ راشأ

 اور هيتبكر لسبق هيدي عضو : ينعي « اذه لعف رمع نبا نأ وهو ٬ رمع نبا ثيدح

 لعف نم هنأ ينعي : ًافوقومو « دنس نودب ينعي : ًاقلعمو « ًافوقومو ًاقلعم يراخبلا

 يوقي دهاش هنأب فلؤملا يعدي فيكف ًاذإ « ةي يبنلا ىلإ ًاعوفرم سيلو « رمع نبا
 لهأ دنع درو ذخأ اهيف ةلأسملاف ؟فوقومو قّلعم هنأب ركذ هنأ عم ةريره يبأ ثيدح

 ضرألا ىلع طحنا اذإ يلصملا نأ اوأرو « ةريره يبأ ثيدحب اوذخأ ةعامجف « ملعلا

 : اولاقو ء رجح نب لئاو ثيدحب اوذخأ نورخآ ةعامجو « هيتبكر لبق هيدي عضي
 كلذكف « ًادهاش ةريره يبأ ثيدحل نأ امك : اولاقو « هيدي لبق هيتبكر عضي لب

 نإ ةقيقحلا يفو . رمألا اذه يف ايوتساف , دهاش ًاضيأ رجح نب لئاو ثيدحل

 . (۸۸۲) هجام نباو « ۲۰۹/۲ ىئاسنلاو « (۲۹۸) يذمرتلاو « )٤۳۸( دواد وبأ(؟)

 ۰ . (1۲۸) ةعزح نبا( ۳)
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 كورب نع ىهن هنأل ؛ رجح نب لئاو ثيدح ىلع لدي ام هيف ةريره يبأ ثيدح

 دف يبنلاو « هيتبكر لبق هيدي عضي ريعبلا نأ فورعملاو مولعملا نمو « ريعبلا كوربك
 انيدي انعضو اذإ انأل ؛ انيتبكر لبق انيدي عضن ال : هانعمف « ريعبلا كورب لثم كربن نأ اناهن

 ةريره يبأ ثيدح ردصف « هب هبشتلا نع ديم ىبنلا اناهن يذلا ريعبلا انهباش انيتبكر لبق

 عقي ام لوأ ريعبلاو « ريعبلا لثم كوربلا نع اناهن يبنلا نأل ؛ رجح نب لئاو ثيدحل دهشي

 . انيهن امكو ‹ هرخؤم ضرألا نع عفتري ام لوأ مايقلا دنعو « كوربلا دنع همدقم ضرألا ىلع

 ٠ « ةالصلا يف ىرخأ مئاهبو تاناويح لعفب هبشتلا نع انيهن ريعبلا لعفب هبشتلا نع ًاضيأ
 . بارغلا رقت نعو ؛ عبسلا شارتفاو « بلعتلا تافتلاب هبشتلا نع انيهُنف

 نبا لاق اذهلو ؛ ةحيحص تسيل (هيتبكر لبق هيدي عضيلف) : ةياور نوكتف اذإ
 (هيدي لبق هيتبكر عضيلو) حيحصلاو « ةبولقم اهنإ : 5١8/١ «داعملا داز» يف ميقلا

 بلقناف ء رجح نب لئاو هاور يذلا هللا لوسر لعف عم قفاوتي نأ لجأ نم كلذو
 . نيثدحملا دنع ىولقملاب هنومسي ام اذهو « يوارلا ىلع

 وهو ةي لوسرلا دهاش هنأل ؛ رجح نب لئاو ثيدحب لمعلا حيحصلا نوكيف اذإ

 كورب نع اناهن لوسرلا نإف ًاضيأو « هيدي لبق هيتبكر عضي ناكف « دوجسلل طحني

 ( . ملعأ هللاو « كلذ يف ةفصلا انركذ دقو « ريعبلا كوربك

 هذه نأ ىلع هبنأ نأ نم يل دب ال ةلأسملا هذه يف حجارلا يأرلا تركذ نأ دعبو

 نم ةصاخو « ةوادعلاو ةقرفلل ًاراثم نوكت ال نأ يغبني ةيفالخلا لئاسملا نم اهلاثمأو ةلأسملا

 « تاهوركملاو تابحتسملا رومأ يف لحدت ةلأسملا هذه لثمف « ملعلا ةبلط نم نيئدتبلا

 . نيفرطلا الك نأ مهملاو « هداهتجا لكلو « هليلد لكل نإ مث « تامرحم او تابجاولا يف سيلو

 مهضغب رذعيو نيباحتم اونوكي نأ ملعلا ةبلط ىلع يغبني هنإف اذل ؛ يعرشلا هدنتسم هل

 ‹ هللا نيد يف باوصلاو قحلا ىغتبي عيمجلا نأ املاط « مهتاداهتجا تفلتحا نإو « ضعبلا

 . ةديقعلا ىف فالتخا هيف سيلرمألا نأ املاطو

Y۹ 



 ةالصلا ةفص . ةالصلا باتتك ءارملا غولب حرش

 دعق اذإ ناك ةا هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نب نعو_- 5٠

 « ىنميلا ىلع ىنميلاو « ىرسيلا هيتبكر ىلع ىرسيلا هدي عضو دهشتلل

 () م هاور . ةباسسلا هعبصأب راشو « نسمح و اثالث دععو

 ا"!ءاهبإلا قع ىتلاب راشأو اهّلك هعباصأ صنبفو : ةياور يقو

 دهشتلا يف هيذخف ىلع نيتفيرشلا هيدي ديب يبنل عضو ةفص هيف ثيدحلا اذه - ٠

 عضوو « ىنميلا هذخف ىلع ىنميلا هدي عضو دهشتلل سلج اذإ ة5 ناك دقف « يناثلاو لوألا

 ةهجوم  هذدخف ىلع ىرسيلا هيدي عباصأ طسبي ناكو  ىرسيلا هذدخف ىلع ىرسيلا هفك

 : تايفيك ثالث اهعباصأ يف هنع يور دم هنإف ىنميلا امأ « ةلبقلا ىلإ اهسوؤر

 اهب ريشيو اهعفري هنإف ةبابسلا الإ ةعبرألا عباصألا ضبقي هنأ : ىلوألا ةيفيكلا

 ‹اهمضي هنإف طسوألاو رصنبلاو رصنخلا ةيلاوتملا ةثالثلا عباصألا امأ « ديحوتلا ىلإ

 . ةفص هذه . اهعم همضي ماهبإلا كلذكو

 « ةبابسلا عفريو « ىطسولاو رصنبلاو رصنخلا ةثالثلا ضبقي هنأ : ةيناثلا ةفصلا

 . هضيقي الو احوتفم هكرتيو « ماهبإلا قلطيو

 «ماهبإلا عم ىطسولا قلحيو « رصنبلاو رصنخلا ضبقي دعب هنأ : ةثلاثلا ةفصلا

 . ةثلاثلا ةفصلا يه هذه . هتبابس عفريو ةقلحلاك امهلعجيو

 « ةبايسلا ادع اميف تايفيكلا فالتخا اغإو « ةعوفرم ةبابسلا نوكت ت تايفيكلا لك ىفف

 اهدمو ىرسيلا لثم ىنميلا هدي عباصأ طسب هنأ ولف « ةنسلا نم تايفيكلا هذه لك نأ ًاملع

 ةبابسلا نإ مث « بجاول ًاكرات سيلو « ةنسلل ًاكرات نوكي هنأل ؛ كلذ يف هيلع جرح ال هنإف

 وأ  اهكرحي ال وأ « اهكرحي له نکل « تاييفيكلا لک يف ةعوفرم نوكت اهنأب كش ال

 : لاوقأ ةعبرأ مهل ء ءاملعلا ؟ةرات اهنكسيو ةرات اهكرحي

 . (016) (هه١ )مقرب (1)
 .(115) )٥۸۰( ملسم (9)
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THARهلم ملل لن م نمر رو و ور م هم رو و ير هرم همر هوم هرم مي م امم همم هرم همم اممعو هم و حمم مو م سم موف هم ميم معن هر زر م عفت ةياعفمم عجم هدم عمم ب جم  

 : لوقي نم ءاملعلا نمو « سولجلا لك يف ًامئاد اهكرحي : لوقي نم مهنمف
 ىلإ ةراشإ ءاعدلا دنع اهكرحي : لوقي مهنمو . اهكرحي الو سولجلا لك يف اهنكسي
 مث « (هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ) : لوقي امدنع اهكرحي : لوقي نم مهنمو . ديحوتلا

 اهكرحي هنأ  ملعأ هللاو  حجرألا نكل « ةبابسلا كيرحت يف لاوقأ ةعبرأ هذهف

 . ديحوتلا ىلإ ةراشإ ءاعدلا يف وأ دهشتلا يف ءاوس « ةلالجلا ظفل دنع

 اهنومسي برعلا دنع ةيباسح ةقيرط هذهف (نيسمخو ًاثالث دقع) : هلوق امأو
 ةبلط لاز امو « اهملعتن ملو اهفرعن ال محتو عباصألا لودج وأ عباصألا باسح

 نوبتكي اونوكي مل مهنأل ؛ ضئارفلا باسح يف اهنولمعتسي بيرق تقو ىلإ ملعلا
 ‹ عباصألا لودج نولمعتسي اوناكف < مالقأ مهيدل نكي ملو « كاذنآ باسحلا ماقرأ

 باسح نم ًاجذومنأ (مالسلا لبس) يف يناعنصلا ركذ دقو « عباصألاب نوبسحيو
 . ثيدحلا اذه حرش ىف عباصألا
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 زيب هللا وسر انيلإ تفتلا لاقط دوعسم نب هلا دبع نعو ۳١۱

 « تابيطلاو تاولصلاو ء هلل تايحتلا : لقيلف مكدحأ ىّلص اذإ» : لاقف

 هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا « هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا

 ًادمحم نأ دهشأو ؛ هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ « نيحلاصلا

 : هيلع قفتم . «وعديف « هيلإ هبجعأ ءاعدلا نم ريختيل مث « هلوسرو هدبع
 0 يراخبلل ظفللاو

 ا"ادهشتلا انيلع ضرفي نأ لبق لوقن انك : يئاسنللو

 ° راتلل هّمّلعي نأ هرمأو « دهشتلا همّلع د يبنلا نأ : دمحألو

 ىلع دهشتلاو « دهشتلا يف : لاقي اب صتخت هيلت يتلا ثيداحألاو ثيدحلا اذهف - 81١

 . نيعون

 . لوألا دهشتلاب ىمسيو « ةالصلا طسو يف دهشت

 . ريخألا دهشتلاب ىمسي ر اذهو « مالسلا هبقعي ةالصلا رحخأ ىف دهشتو

 امأو « ةنس هنإ : ليقو « ةالصلا تابجاو نم بجاو هنأ همكح : لوألا دهشتلا

 هنأ ىري مهضعبو « ءاملعلا ضعب دنع ةالصلا ناكرأ نم نكر هنأ همكحف ريخألا دهشتلا

 امأو « ةالصلا يف ناعورشم ريخألاو لوألا دهشتلاف لاح لك ىلعو « نكرب سيلو بجاو
 ريخألا دهشتلا ىف : لاقي امو « لوألا دهشتلا يف لاقي ام نايب اهيفف ثيداحألا هذه

 يشأ وهو نابل اذه ىف ثيداحألا رهشأ وه هلك دوعسم نبا ثيدحف - ١

 : اولوق : لاقف « دهشتلا يف نولوقي يذلا ام ني لَو يبنلا نأ هيف ركذ دقو « اهحجرأو

 . هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا « تابيطلاو تاولصلاو ؛ هلل تايحتلا)

 ‹ هل كيرش ال هذحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ « نيح اصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا

 ؟)ملسمو ‹ (۸۳۱) يراخبلا(١)
 . )١7٠١( ؟؛ىربكلا» يف يئاسنلا(۲)
 . (75712) «دنسملا» يف دمحأ(*)
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 همّلعُي نأ هرمأو هايإ همّلع ديك يبنلا نأ) : ةياور يفو (هلوسرو هدبع ًادمحم نأ ا

 نم هللا ىلع مالسلا : دهشتلا انيلع ضرفي نأ لبق لوقن انك) : ىرخأ ةياور يفو (سانل
 نسم هللا ىلع مالسلا : اولوقت ال» : دك يبنلا لاقف « ليئاكيمو ليربج ىلع مالسلا « هدابع
 . (هرخآ ىلإ « . . تايحتلا : اولوق نكلو « مالسلا وه هللا نإف « هدابع

 نکل« يتآلا سابع نبا ثيدح اهنم « ةديدع ظافلأ دهشتلا يف ذ ءاج دقو

 ٠ يف دوعسم نبا باحصأ فلتخي ملو « دوعسم نبا ثيدح ظفل لمشألاو حجرألا

 اهظافلأ يف فالتحخا اهيف عقو دقف تادهشتلا ةيقب امأ « ظافلألا هذهب هنع هتياور

 «هايإ همّلع هو لوسرلا نأ ىف حجرتي دوعسم نبا ثيدح نإف ًاضيأو « اهباحصأ دنع
 يف ىتأ نإو « دوعسم نبأ دهشتب يتأي نأ ملسملل يغبنيف « سانلا همّلعي نأ هرمأو
 ىرخألا تاياورلاب لمعلا لجأ نم « سأب الف ىرخألا تادهشتلاب نايحألا ضعب

 ٠ کد وعسم نبا دهشت ىلع ةظفاحلا نسحألا ناك نإو « ةدراولا

 ميظعتلا يهو : ةيحت عمج : تايحتلا (هلل تايحتلا) : هلوقف « هظافلأ حرش امأو

 عوكرلاو ءانحنالاك ىلاعتو هناحبس برلا هب مُّظعي ام لكو « ماودلاو ءاقبلاو
 لج هلل تاميظعتلا عيمج : يأ « تايحتلا ظفل يف لخدي اذه لكف « دوجسلاو

 لج هللا الإ هل لَذلاو عوضخلاو ميظعتلا قحتسي دحأ الف « ًاقاقحتساو اكلم « العو

 . ىلاعتو هناحبس  ميظعتلا عاونأ عيمجب ملعب يذلا وهف « العو
 لاق« ىلاعتو هناحبس هلل الإ ىلصي الف « لفاونلاو ضئارفلا ةالص اهب دارملا (تاولصلاو)

 . [15؟ : ماعنألا] | ؛ َنيِمانَعْلا ب بر ر هَل فاسو یاسر کشو قالص نك ) : ىلعت

 الو بتيط العو لج هللا نأل ؛ لمعلاو لوقلا نم بيط لك لمشي (تابيطلا)و
 دع هللا هجول نيصلاخ اناك اذإ الإ نيبيط لمعلاو لوقلا نوكي الو « ًابيط الإ لبقي
 ىلاعتو هناحبس هللا هلبقتي ىذلا بيطلا وه اذهف 4ب يبنلا ةنسل نيقفاومو « لجو

 . لجو رع هلل تابيطلا عيمجف « لاعفألاو لاوقألا نم

YE 
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 ا تلال

 نسم ملاسلا :هانعمو « هللا ءامسأ نم مسا : مالسلا(ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا)

 ًاضيأ مالسلا قلطيو « هب هللا ىععدي هللا ءامسأ نم مسا وهف « بويعلاو صنئاقنلا

 راضحتسال (كيلع مالسلا) يف انه باطخلاو « تافآلا نم ةمالسلا هب داريو

 ىلع رم اذإ ناك ةَ ىبنلا نأ امك « ناطخلا اذهب سأب الو « نهذلا ىف هيك ىبنلا

 ءادن هنأ اذه ىنعم سيلو « مهبطاخي « نونمؤملا اهيأ مكيلع مالسلا : لوقي رباقلا

 وهف « ةرفغملاو ةمحرلاب مهل ءاعد اذه اغإو « سانلا ضعب مهوتي امك تاومألل

 مهنم بلطي هنأ ىنعمب مهبطاخي الو « مهل رافغتساللاو « مهل ءاعدلاب مهبطاخي

 . سانلا ضعب ىلع مالكلا اذه هبتشي الف « كلذ ريغ وأ ددملا وأ ةثاغإلا

 عفترم يسبنلا نأل ؛ ةعفرلا يهو : ةءوبنلا نم « يبنلا (يبنلا اهيأ كيلع مالسلا)

 هللا نع ربخم هنأل ؛ ربخلا وهو : أبنلا نم : ليقو « قلخلا نم هريغ ىلع ردقلا

 ىنعمب يناشلا ىلعو 4 (ءيبنلا) ةزمه هيف نوكي لوألا ىنعملا ىلعف « ىلاعتو هناحعيس

 هانعم امأو « ةغل هانعم اذه « ربخلا وهو ًابنلا نم ةزمه نود نم (ىبنلا) نوكي ربخملا

 , 7 . ع 5 ٤ . أ: ١

 نم وهف : لوسرلا امأو « هغيلبتب رمؤي ملو عرشب هيلإ يحوأ نم وه : يبنلاف : اعرش
 مازتلا ىلع سانلا لاتقو مازلإلا انه غيلبتلا ىنعمو ؛ هغيلبتب رمأو عرشب هيلإ يحوأ

 ءايبنألا نم فلكم لك اهب موقي ةوعدلاف « ةوعدلا غيلبتلا ىنعم سيلو « عرشلا اذه

 يبنلا نيب ام قرفلا وه اذهف « غلبيو هللا ىلإ وعدي ةعاطتسا ردق ىلع لك ءاملعلاو

 غلبي امنإو مزلم ريغ هنإف يبنلا امأو « مزلم لوسرلاف « ملعلا لهأ ركذ امك لوسرلاو

 « هؤامنو ريخلا ماود : ةكربلاو « ةكربلاو ةمحرلاب هل ءاعد (هتاكربو هللا ةمحرو)

 كسل الإ ًاريخخ تلان ام ةمألا نإف « هتمأ ىلع هل وح اذهو « كلذب و هل ىعدي

 . ةالص لك ىف ءاعدلا اذهب هل وعدت نأ اهيلع قحف « مالسلاو ةالصلا هيلع
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 همم مهم اه اهم سو جرم ع ممم هم را همم سم نت سمو سرور مروا مسن قير مستر 4ع مه سه هوو فس م اوم همام يما رم مه مه جر همام ع سم عمم مام ساس مو و وو و مام امام مامر و هام مياهه هدم هع هم اس مسأاو

 اوخإ ىلعو « سفت ىلع ماس ريم يبنلا ىلع مّلس امل ( انيلع مالسلا)

 نيرضاحلا هناوخإ نم هريغ لمشيو « ملكتملا لمشي انيلع مالسلاف « نيرضاحلا

 : ملا ملا « ضرألاو ءامسلا يف حلاص لك لمشي (نيحلاصلا هللا دابع ىلعو)

 ماس« نيرضاحلا ىلعو هسفن ىلع مّلس نأ دعب « نيقولخملا قحو هللا قحب مئاقلا وه

 . دحأو دسجو « دحأو ءىش نينمؤملا نأل ؛ ضرألاو ء ءامسلا يف حلاص دبع لك ىلع

 . , داقتعاو نيقي عم رابخإ : ةداهشلا (هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ)

 نمض يفو « هللا الإ قحب دوبعم ال نأ يناسلب قطنأو يبلقب دقتعأو فرتعأ : يأ

 ديكأت وهف هدحو امأو « صالخإلا ةملك ىه هذهو « هاوس ام ةدابع لاطبإ كلذ

 ( . هللا الإ هلإ ال ىف ىفنلل ديكأت اذه : هل كيرش ال « تابثإال

 ام دمحم ةلاسرب داقتعاو نالعإو فارتعا وه كلذك (ًادمحم نأ دهشأو)

 طارفإلل يفن اذه : هدبعف « طيرفتلا يفنو « طارفإلا يفن هيف اذه (هلوسرو هدبع)

 نم هل سيلو هلل دبع وهف « ةيدوبعلا قوف ةلزنم هل نأ ءاعّداو هو هقح ىف ولغلاو

 يف افج نم ىلع درو « هيو هقح يف طيرفتلل يفن اذه : هلوسرو ٠ ءيش ةيهلإلا
 .. ميظع رس وهو « هلوسرو هدبع نيب عمجلا رس وه اذهف « هتلاسر دحجو و هقح

 ةدرارلا دهشتلا ظافلأ دكآ هنأو دهشتلا اذه ةيعورشم ىلع ثيدحلا اذه لدف

 . هب ىتؤيو هيلع ظفاحي هنو « يب يبنلا نع

 انك انك) : هلوق يف كلذكو « هبوجو ىلع ليلد ( هللا لوسر انمّلع) : هلوق يفر
 اذه نأ ىلع يلد اذه (ضرفي نأ لبق) : هلوقف (دهشتلا انيلغ ضرفي نأ لبق لوقن
 ًاضرف كرت هنأل ؛ هتالص تلطب ًادمعتم هكرت نم نأو « بجاو هنأو « ضرف دهشتلا

 0 . ةالصلا ضورف نم

 ني



 ةالصلا 4 ةفص . 17 د. ةالصلا باتك EE En - ا wS tT يسم مارملا غولب - ت

 سلمي هللا اوسر اك: لاق هی سابع نبا نع : ع ملل 1۲

 الور ىلإ . . . «هلل تابيطلا تاولصلا تاكرابملا تايحتلا» : دهشتلا

 الجر هللا لوسر عمس : لاق هبط ديبع نب ةلاضف نعو - ا

 : لاقف لك يبنلا ىلع لصي ملو « هللا دمحي ملو « هتالص يف وعدي
2 

 ‹ هبر ليمحتب ًادييلف مكدحأ یلص ادإ» : لاقف «هاعد مث «(!له لجع»

 «دمحأ هاور اا اج وعدي مث ؛ هو ىبنلا ىلع یلصي مث « هيلع ءانثلاو

 . "کاجل او « نابح ¿ نباو ٠ يذمرتلا هححصو « ةثالثلاو

 وهو  امهنع هللا يضر سابع نبا ةياور نم دهشتلل ةيناث ةغيص هذه - ۲

 نبا ثيدحو ء اهنم رصخأ اهنكلو , ظافلألا ىف دوعسم نبا ةياور كراشتو هبشت

 . هتالص تحص « اهظافلأب دهشتو ةياورلا هذهب ءاج ولو « لمكأو لمشأ دوعسم

 ثيدح يفو (بحأ ام ءاعدلا نم ريختيل مث) : دوعسم نبا ثيدح يف مدقت -

 ةالصلاو دهشتلاب يتأي نأ دعب وعدي هنأ ىلع اذه لدف (ءاش ا وعدي مث) : ًاضيأ اذه ةلاصف

 . هللا ءاش نإ ىتأيس اذهو « ءاعدلا نم هل هللا رسي اج وعدي هنأو « ب ىبنلا ىلع

 ملو وعدي الجر عمس ديف يبنلا نأ ديبع نب ةلاضف ثيدح ىف ءاج نكلو
 «هاعد مث (اذه لجع) : ةي ىبنلا لاقف . هو يبنلا ىلع لصي ملو « هللا دمحي

 اج وعدي مت« لَو هيبن ىلع ىلصي مث « ًالوأ هللا دمحي نأ ءاعدلا دارأ اذإ هرمأو

 . هتالص ىف ينعي « ءاش

 ‹ لجو زرع هللا ىلع ءانثلاو دمحلاب ءاعدلا ءادتبا ةيعورشم هيف ثيدحلا اذهف

 جراخ وأ ةالصلا يف ءاوس « ةباجإلا بابسأ نم اذه نأل ؛ هيبن ىلع ةالصلا مث

 ی

 . (60) ملسم(1)
 نابح نباو « ٤٤/۳ یئاسنلاو « )۳٤۷۷( يذمرتلاو « )١4481( دواد وبأو « (۲۳۹۳۷) دمحأ (؟)

 . ۲۹4و ۲۳۰/۱ مكاحلاو 1۹1۰ )
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 مارملا غولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

 مث « هيلع ءانثلاو هلل دمحلاب هءاعد أدبي هنإف لجو رع هبر وعدي نأ دارأ نمف « ةالصلا

 . م يبنلا ىلع ةالصلا

 ملو لجرلا اذه مّلع كي ىبنلا نإف ٠ ؛ لهاجلا ميلعت ىلع ليلد ًاضيأ ثيدحلا اذه يفو

 كنإف هنيد رمأ يف ًاروصق ناسنإ ىلع تيأر اذإف ؛ : لجو زع هبر وعدي فيك همّلع لب « هكرتي

 ةقيرطب ميلعتلا نوكي نكل ةحيصنلا بجوم نمو « كيلع هّقح نم اذهف : همّلعُت
 ٠ اذه نأل ؛ ةظلغ وأ ةدش وأ فنعب ميلعتلا نوكي الو « ًاضيأ قفرب ميلعتلا نوكيو « ةميكح

 . اذه يف ةمكحلا نم دب الف « ملعلا لوبق مدع ىلع لمحي ابرو « سانلا رني
 مّلعي نأ دارأ اذإ هنأ هي هتداع هذهو (هرخآ ىلإ . . : هل لاق مث هاعد) : هلوقو

 . ريسيتو ةمكحو قفرب مالسلاو ةالصلا هيلع هملعي مث « هوعدي ادحأ

 8 يبنلا هل ددحي مل هنإ ذإ « ءاش ا وعدي ملسملا نأ « ًاضيأ ثيدحلا اذه ىفو

 جئاوح نأل ؛ هايندلو هنيدل ءاش ا وعديف « ءاعدلا قالطإ ىلع لدف  ًانيعم !ءاعد

 وعدي « اهريغ ىفو ةالصلا ىف ءاش ا وعديف « فلتخت سانلا لاوحأو « فلتخت سانلا

 وعدي نأ عنام الو « هنيد حلاصل ءاعدلا ىلع صرحي نكل ؛ ديري يتلا هتجاحب

 بلطيو « هجئاوح ءاضق هللا نم بلطيو « قزرلا هللا نم بلطيو « ًاضيأ هايند حلاصل

 رسي امب وعدي نأب ملسملل ريسيت هيف هيف (ءاش اب وعدي) : هلوقف « ةمحرلاو ةرفغملا هللا نم

 . عورشملا فلاخي ال ماد ام « هريغ نمو« ةنسلاو باتكلا يف درو اع هل هللا

 اا



 ةالصلاةفص.ةالصلاباتك ااا ماا واب عرش

 1٤ ١ هللا لوسر اي : دعس نب ريشب لاق لاق بط دوعسم يبأ نعو «

 اولوق» : لاق مث« تكسف ؟كيلع يّلصن فيكف ؛ « كيلع يلصن نأ هللا انرمأ :

 كرابو ميهاربإ ىلع تيلص امك « دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا

 كنإ نيملاعلا يف« ميهاربإ ىلع تكرأب امك « دمحم لآ ىلعو « دمحم ىلع

 "لسم هاور «متملع امك مالسلاو  ديجم ديمح .

 يف كيلع انيأص نحن اذإ كيلع ىّلصُت فيكف : هيف ةمزخ نبا دازو
 ")مدام

 رمابع نب ةبقع وه : دوعسم وبأ ( #4 يراصنألا دوعسم يبأ نع) - 4

 ةوزغ دهشي مل وهف الإو « ًاردب نكسي ناك هنأل ؛ يردبلاب يمس « يردبلا يراصنألا
 ريشب نب ناسمعنلا دلاو وه دعس نب ريشب (فط يراصنألا دعس نب ريشب نأ) ءردب

 . امهنع ىلاعت هللا يضر

 ارش ةي (؟كيلع يلصن فيكف كيلع يلصت نأ هللا انرمأ هللا لوسر اي) : لوقي

 IEE أو مارتا يامال لع نواصل ) : ىلاعت هلوق
 1 كلذ مل هللا نأل ؛ كيلع يلصن فيك : هلأس دعس نب ريشبف [0: بازحألا

 مل هنأ ةباحصلا ىنت ىتح « بي بنلا تكسف اميلا هبلَعوأص ) : لاق
 ىلع تيلص امك « دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا : اولوق) : لاق مث« هلأسي

 ديمح كنإ نيملاعلا يف ميهاربإ لآ ىلع تكراب امك « دمحم ىلع كرابو « ميهاربإ لآ

 هذه لحم نيبت ةياورلا هذه (انتالص يف كيلع انيلص اذإ) : ةياور يفو (ديجم
 . ريخ ألا دهشتلا يف ىتلا ةالصلا يهو « ةالصلا

 ىف هدسبع ىلع هؤانث يه : العو لج هللا نم ةالصلا (دمحم ىلع لص مهللا)

 ىلع نييمدآلا ةالصف . ءاعد نييمدآلا نمو « رافغتسا ةكئالملا نمو « ىلعألا اللا

 )٤٠٥(. مكرب(١)
 . )١١/( ةعزخ نبا (؟)

۷۹ 
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 ةالصو « هل رافغت سالا اهانعم ىبنلا ىلع ةكئالملا ةالصو « هل ءاعدلا اهانعم ىبنلا

 يأ (دمحم ىلع لص مهللا) « ىلعألا الملا يف هيلع هؤانت اهانعم يبنلا ىلع هللا

 . ىلعألا الملا يف هيلع ينثأ

 ‹ هتيب لهأو ا يبنلا ةبارق : يأ « ةبارقلا هب داريو قلطي لآلا (دمحم لآو)

 باب يف لآلا نأ حجارلاو حيحصلاو « هنيد ىلع مه نيذلا هعابتأ هب داريو قلطيو

 . لآل الو دمحم لت ال ةاكزلا ّنإم : هو هلوق يف امك « ف هتبارقب صتخي ةاكزلا
 ال نيذلا . دم هتبارق ًاعطق انه دمحم لآب دارملاف )۱١۷۲([ ملسم هجرخأ | «دمحم
 يف لآلا امأو ٠ سابعلا لآو « رفعج لآو « ليقع لآو « يلع لآ مهو « ةاكزلا مهل لحم

 + ىلوأ باب نم هتيارق موف لخديو د هنيد ىلع مه نیک هعابتأ مهب دارملاف ءاعدلا
 . [5 :رفاغ | (ِباَدَمْلاَدَسَأ ترعرف لاء ًاولخيدأ» نآرقلا يف امك الآ نومسي عابتألاف

 يف ماهفألا ءالج» باتك عجاريلف ةلأسملا هذه يف ليصفتلاو ةدازتسالا دارا نمو

 . ةيزوجلا ميق نبا مامإلل وهو ؛مانألا ريخ ىلع مالسلاو ةالصلا
 ميهاربإ ىلع تييلص اسك ةالص مهيلع لص يأ (ميهاربإ ىلع تيّلص امك)

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا

 . هتوبثو هماودو ريخلا ءامن يهو « مهيلع ةكربلا لزنآ (دمحم ىلع كرابو)

 هئامسأب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ لسوتو ليلعت اذه (ديجم ديمح كنإ)
 نم : ديجمو « هللا ءامسأ نم : ديمحف « لَو هلوسر ءاعد بيجتسي نال هتافصو

 . اضيأ هللا ءامسأ

 . ريخألا دهشتلا ىف لاقت ىتلا « يب ىبنلا ىلع ةالصلا ةغيص نايب هيف ثيدحلا اذهف
 قبس يذلا دوعسم نبا ثيدح يف دراولا وهو (متملع امك مالسلاو) : لاق

 هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا « هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا : اولوق)

 . (نيخاصلا



 ةالصلا ةفص ةالصلا باتك مارا غولب حرش

 دهشتاذإ : د هللا وسر لاق لاق يَ ةريره بأ نعو - ما

 باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا : لوقي : عبرأ نم هللاب ذعتسيلف مكدحأ

 حيسملا ةدتف نمو « تاملاو اي ةدتف نسو «ربقلا باذع نمو « منهج

 ْ هلع قفتم «لاجدلا

 ا"' نيخألا دهشتلا نم مكدحأ غرف اذإ» : ملسمل ةياور يفو

 نايتإلا دعب هنأ« ريخألا دهشتلا يف لاقي امل ًاضيأ ةلمكت اذهو - مو

 ةياورلا يفو « قبس امك ءاش ای وعدي كلذ دعب ؛ يك يبنلا ىلع ةالصلاو « دهشتلاب

 ءاعدلا اذهل ديدحت ثيدحلا اذه يفو (هيلإ هبجعأ ءاعدلا نم ريختيلف) ىرخألا

  ريقلا باذع نمو « منهج باذع نم : عبرأ نم هللاب اوذيعتسا) : دم لاقف « هنيعب

 ةالصلا دعب لاقي ءاعدلا اذهو (لاجدلا حيسملا ةنتف نمو « تامملاو ايحلا ةنتف نمو

 . قبس امك هلآ ىلعو دي ىبنلا ىلع

 : اهنم « ةريثك اهؤامسأو «رانلا ءامسأ نم مسا : منهج (منهج باذع نم)

 . ريعسلا اهنمو « ةيواهلا اهنمو « رقس اهنمو « منهج

 دعبو « ناسنإلا نفدي نأ دعبف « ربقلا ياذعل تابثإ هيف اذه (ربقلا باذع نمو)

 نمؤملاف « باذع يف نوكي نأ امإو « ميعن يف نوكي نأ امإ « هنالأسيو ناكلملا هيتأي ام

 دم هربق يف هل عسوي « دمحم ىيبنو  مالسإلا ىنيدو « هللا ىبر : لوقي يذلا

 اهحور نم هيتأيف « ةنجلا نم شارب هل رمؤيو « ةنحلا ىلإ باب هل حتفيو « هرصب

 ىلإ ةمايقلا موي هللا هثعبي نأ ىلإ « ةنحجلا ضاير نم ةضور هربق حبصيف « اهبيطو
 سانلا تعمس « يردأ ال اه اه : لاق اذإ  هللاب ذايعلاو - باذع هيف امإو « ةنجلا

 باب هل حو« هعالضآ فلتخت ىتح هربق يف هيلع يضيف  هتلقف ایش نولوقب
 هثعبي نأ ىلإ رانلا رفح نم ةرفح هربق نوكيف « اهمومسو اهرح نم هيتأيف «رانلا ىلإ

TY) gO)ملسمو «  TAY GAY 
 . (1۳۰) (0۸۸) ملسم(0)
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 ةنس يضو « هللا باتك يف تباث ربقلا باذعف « باذع يف وهو « ةمايقلا موي هللا

 ةلزتعملا نم ةعدتبملا الإ هيف فلاخي ملو « ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع عمجأو « هلوسر

 نأل ربقلا باذع يمس « (ربقلا باذع نمو) « ثيدحلا اذه هتوبث ةلدأ نمو « مهريغو

 رطخلاف « هيف عقي يذلا ناكملا ىلإ ناذعلا بسُنف «ربقلا يف نوكي عقاولا باذعلا

 . هنم ةذاعتسالاب ةي ىبنلا رمأ اذهلو ء دج ميظع

 . ءالتبا ىف ناسنإلاف « ءالتبالاو رابتخالا : ةنتفلا (تامملاو ايحما ةنتف نمو)

 يف نحتميو ىلتبيو « تولا دنع نحتميو ىلتبيو « ايندلا يف نحتميو ىلتبي « ناحتماو
 . هنم ةذاعتسالا هللا لأسيف « ًامئاد ناحتماو ءالتبا ىف وهف « ربقلا

 ضرعم هنإف ةايحلا ديق ىلع ناسنإلا ماد ام « تاوهشلاو تاهبشلا نتف كانهو

 مكو « نتفلا ببسب رجفيو قسفي دقو « نتفلا ببسب هنيد نع فرحني دقو « نتفلل

 تابثلا هللا لأسنو « هللاب ذايعلاو « نتفلا ببسب نولضيو نوغيزيو نوفرحني نمت نورت
 . ةيفاعلاو

 دنع نحتمي ناسنإلا نأل ؛ توملا دنع نوكت يتلا ةنتفلا لمشي (تامملا ةنتفو)

 توصيف « ناطيشلا عيطيف ؛ توملا ةلاح نايدألا هيلع ضرعيو ناطيشلا هيتأيو « هتوم

 ووا ف تب املأ لوما اوما زا تبت تبث : ىلاعت لاق اذلو ؛ مالسإلا ريغ ىلع

 ربقلا ىف ةنتفلا كلذكو « [۲۷ : ميهاربإ] ( ییا نا ل ضو ةَرْخأْلا فَواََدلا

 دقف ؟كِيب نمو ؟كنيد امو ؟كبر نم : هنالأسيو هناربتخيف « ناكلملا هيتأي امنيح

 نوكيف باوجلا يف قفوي دقو - هللاب ذايعلاو  نيبذعملا نم نوكيف « باوجلا يف قفحي

 يف توملا دنع ناسنإلل ضرعيو نوكي ام يهو ؛ تامملا ةنتف يه هذه « نيمعنملا نم ْ

 ( | 'مكروبق يف نونتفت 7 مكنإ» : نيكلملا لاؤس نم ربقلا يف هل ضرعي امو « هتايح رخآ
 نسمو « تامملا ةنتف نمو « ايحلا ةنتف نم ةمالسلا هللا لأسنف [(85) يراخبلا هجرخأ

 ظفاحو « ةالص لك يف هللا اعد اذإ ناسنإلاف « ديعسلا رهف نتفلا هذه نم ملس
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 بعصتسي وأ ناسنإلا سأيي الف « هل بيجم بيرق هللا نإف ءاعدلا اذه ىلع

 ريصخألا دهشتلا يف ءاعدلا اذه نم رثكي نأ هيلعو , هللا ةمحر نم طنقيف ةمالسا

 . هيلع ظفاحيو

 قولخم وهو « ةنتف مظعأ ةنتفو « لاجدلا حيسملا ةنتف  هللاب ذايعلاو :  ةعبارلا ةنتفلاو

 تبنتف ضرألا رمأيو « رطمتف ءامسلا رمأي «رانب هعم ىتأيو « ةنجب هعم ىتأي « سانل

 , ال : لوقيف ؟يب نمؤتأ : هل لوقيوع نيفصن هعطقيف لجر ىلع يتأيو « اهزونك جرختو
 « هيلع ديعي مث « موقيف . مق : هل لوقي مث « نيفصن هعطقيف : باذكلا لاجدلا تنأ

 هنيب هللا لوحي « هيلع طلسي ال ةثلاثلا يفو « موقيف هرمأي مث « نيفصن هعطقي مث « هبذكيف

 هلتقيف « هبلطيف مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نبا ىسيع حيسملا لزني مث « رابكلا ةعاسلا

 هرش نم نيملسملا هللا حيريف  نيطسلف يف عضوم وه : نآلا فورعم داو دل بابب

 هيلع ىنأ الإ ضرألا نم ًاعضوم عدي ال نأ دعبو « لصحت يتلا ةميظعلا ةنتفلا دعب نكل

 ناک اعرب ضر ملل ل ,ىمسؤو « هيل نوجرخيو مهب فجرت هيل

 زا لا لوقو مكيرانأ لوقيف ؛ ةيبوبرلا يعدي - روعأ ينعي ر  ةلحاو نيع

 نيب بوتكمو |( (159) ) ماسمو (  )۹€( ) ىراخبلا هجرخأ ] ةروعأب سيل مكبر نإ

 وهو ا نم لاجدلاب يمسو « ئراق ريغو یراق لك فري رک هب كيم

 ىسيعف < 5 وهو لالضلا حيسمو < یسیع وهو ةيادهلا يس نايس كانهف
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 مارملا غولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

 منن مم م همم عه سمع هه م RRS هرم سمع سمس هيو HEE قاس سامع سه مه هم FEHR nm ELH ساس ور ها هاف سانا هس هاهم سر سام rp جمس مياه wra سم هايم و هع mms sag + و رو و م هاف هد دم هلق

 هاطعأ هناحبس هللاف « لجو رع هللا هيفشيف ضيرملا ىلع حسمي هنأل ؛ حيسملاب يمس

 . لجو زع هللا نذإب ىتوملا ءايحإو « صربألاو همكألا ءاربإ ىهو « ةزجعم

 نم مهعمجت « نيطسلف ىف نآلا دوهيلا عمجتو دوهيلا يف جرخي لاجدلا نإ مث

 ؛ لاجدلا جورخ نورظتني مهنأ ةعاسلا تامالع نم هذهف « ضرألا راطقأ عيمج

 ؛ هنوعبتي مهو - هللاب دايعلاو - رظتنملا مهيدهم وهف « هبزح نمو هدنج نم اونوكيل
 | هللا 7 كلذلف عرش نمو هنم ةمالسلاو ةيفاعلا هللا لأسن « لاجدلا ةعيش مهو

 نماري ذحت مهدشأو « لاجدلا هتمأ رذح الإ يبن نم امو « هتنتف نم ةذاعتسالا انل

 . و دمحم انيبن لاجدلا

 نمو منهج باذع نم : عبرألا هذه نم ةذاعتسالا ةيعورشم هيف ثيدحلا اذهف

 ماسلا نأو ء لاجدلا حيسملا ةنتف نمو ؛ تاملل ةنتفو « ايحلا ةنتف نمو « ربقلا ناذع

 ‹ ريخألا دهشتلا رخآ يف ةالص لك يف عبرألا هذه نم هللاب ةذاعتسالا ىلع ظفاحي

 رمألا رهاظ نأل ؛ رمألل ةعبرألا هذه نم ةذاعتسالا بوجو یری ءاملعلا ضعبو

 همّلعي مل ديم يبنلا نأل ؛ بجاوب سيلو « بحتسم هنأ ىلع روهمحلاو « بوجولا

 . تابحتسملا نم وه امنإو ٠ بجاوب سيل هنأ ىلع لدف « هتالص يف ءيسملل

 لحم نيبت ةياورلا هذهف (ريخألا دهشتلا نم مكدحأ غرف اذإ) : ملسمل ةياور يفو

 . ريخألا دهشتلا نم غارفلا دعب هنأو « عبرألا هذه نم ةذاعتسالا
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 ةالصلا ةفص ٠ ةالصلا باتك مارملا غولب حرض

 ينمّلع : لا لوسرل لاق نأ هفظ قيدصلا ركب يبأ نعو ۳۱٦

 ًاملظ يسفن تملظ ينإ مهللا : لق لاق . يتالص يف هب وعدأ ءاعد

 « ينمحراو كدنع نم ةرفغم يل رفشأف « تنأ الإ بونذلارفغي الر  رثك

 أ هيلع قفتم «ميحرلا روفغلا تنأ كنإ

 يذلا ءاعدلا اذه « ريخألا دهشتلا يف عرشي يذلا ًاضيأ ءاعدلا نمو - 7
 اذإف ءاعدلا اذهب وعديف « ًاضيأ اذه فاضيف قيدصلا ركب ىبأل هو هللا لوسر هملع
 ,هايندو هنيد رومأ نم هل هللا رسيب مب ا وعدي نأ هلف « سأب الف ىرخأ ةيعدأب ءاج

 امي مهتاجاحل هوعدي نأ لجأل لاحملا مهل حتفو < نيملسملل هللا اهاطعأ ةصرف هذهو

 : ىلاعتو هنأحبس هللا نم مرك أذهو ؛ مهايندو مهيد یف هيلإ نوجاتحي.

 لج هللا ىلإ لسوتلا هيف (اريثك وأ اريبك املظ يسفن تملظ ينإ مهللا) : هلوقو

 راهظإ هيفو < هيونذب فارتعالاو < هللا قح یف هريصعتب دبعلا نم فارتعالاو « العو

 )١( يراخبلا )۸۳٤( « ملسمو )۲۷۰۵( .
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 مارملا غولب حرش

 ناكف « ب يبنلا عم تيَّلص : لاق هبط رجح نب لئاو نعو -
 : هلامش نعو «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا» : هنيمي نع ملسي

 | ۱ حیحص دنسب دواد وبأ هاور «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا»

 ترجح نب لئاو ثيدحف « اهؤاهنإو ةالصلا ماتخ ثيدحلا اذه يف - ۷

 نعو (هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا) هنيي نع ملسي ُهدكيبنلا تيأر : لاق
 نم ميلستلا ةيضرف ىلع ليلد هيف (هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا) هلامش

 « مارحإلا ةريبكتب الإ اهيف لخدي ال هنأ امك « كلذب الإ اهنم حرخي ال هنأو « ةالصلا

 : ةالصلا نع ةَ هلوقل ؛ هلامش نعو هنيمي نع ميلستلاب الإ اهنم جرخي ال كلذكف

 « (351) دواد وبأو « )٠٠١5( دمحأ هجرخأ | «ميلستلا اهليلحتو « ريبكتلا اهميرحت»

 . [(؟07/5) هجام نباو « (۳) يذمرتلاو

 : لئاسم ثالث ثيدحلا اذه يفف

 ميلست نودب اهنم حرح ولف ميلستلاب الإ ةالصلا نم جرخي ال هنأ : ىلوألا ةلأسملا

 نعو هنيمي نع ملسي مث « ناك امك سلجيو دوعي ايسان ناك اذإو « لطبت اهنإف ادمعتم
 . ۸٤/۲"[ ينغملا | ءوهسلل دجسي مث « هلامش

 هيلع يذلا اذه (هللا ةمحرو مكيلع مالسلا) ميلستلا ةغيص نأ : ةيناثلا ةلأسملا

 اهركذ يتلا تاياورلا ضعب يف تدرو دقف (هتاكربو) ةدايز امأو « تاياورلا رثكأ

 مكيلع مالسلا) ىلع راصتقالاف « اهنودب ةريشكلا تاياورلا نكلو « انه فنصملا
 ىتأ نمف « ةي هلعف نم رثكألا وهو « ملعلا لهأ دنع روهشملا وه اذه (هللا ةمحرو

 هذهب المع ؛ كلذب سأب الف «هتاكربو» : لاقف ةظفللا هذهب نايحألا ضعب ىف

 ظ . ةياورلا

 )١( دواد وبأ )۹4۷( .
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 ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك مارا عولب حرش
 ننام ورا واو و وسو ميو اس سرك هام هاه سس مرام ياه سام سني 5ك سو وس سار ناو سو ماو مو رق كه امه مم مامي ممم مرام سعه مي عمم rS ماه و ماو عمم هقاو رمد م سو هرم مع FER GR مه ف هاجم

 رل

 ةميلست « ناتميلست بجاولا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه ىفو : ةثلاثلا ةلأسملا

 ةدحاو ةميلست ىفكت هنأ معز وأ نظ نمل ًافالخ « هلامش نع ةميلستو « هني نع

 ةلفانلا يف امأ « دكأتم ةضيرفلا يف اذهو « نيتميلست نم دب ال لب « هنيمي نع

 ةميلست ىفكت ةزانجلا ةالص ىف كلذكو « ةميلست ىفكت : لوقي ءاملعلا ضعبف

 «ملعلا لهأ دنع روهشملا وه اذهو « نيتميلست نم دب ال هنإف ةضيرفلا امأ « ةدحاو

 عانقلا فاشك رظني ] ةدحاو ةميلست ىلع رصتقي الف« ةمذلل ءربألاو طوحألا وهو

. 

TAY 



 مارملا غولب حرش 0 __ةالصلا ةفص» ةالصلا باتك

 رُبُد يف لوقي ناك 86 يبنلا نأ هل ةبعش نبأ ةريغملا نعو ۳1۸

 هلو كلا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال» : ةبوتكم ة ةالص لك

 ل يطعم الو « تيطعأ ال عام ال مهلا «ريدق ميش لك ىلع وهو ؛دمحل

 هيلع قفتم هدا كتم دنا اذ عقني الو ء تعنم

 تاولصلا دعب لاقت ىتلا راكذألا نايب هدعب امو ثيدحلا اذه ىف - ۸

 الو « ميظعلا لضفلا نم اهيف امل ؛ اهيلع ةظفاحملا يغبني ةميظع راكذأ ىهو « ةضورفمل

 دبعلاف « ريصقتلاب دبعلا فارتعا نم اهيف الو « ىلاعتو هناحبس هللا ميظعت نم اهيف
 « ةباجإلا ةنظم تاولصلا رابدأو « ءاعدلا ىلإ ةجاحبو « هللا ركذ ىلإ ةجاحب امئاد

 ةلمكم نوكت اهنإف هتالص نم غارفلا دعب ةيعدألا هذهو راكذألا هذهب ىتأ اذإف

 , ةباجإلا ةنظم وه تقو يف هبر ىلإ هجئاوح عفرل ةصرف اضيأ نوكتو « هتالصل
 . اهب نايتإلا ىلع ةظفاحم او « راكذألا هذه ىلع فرعتلا ىغبنيف

 لبقو « هرخؤم ءيشلا ربدو « ةالصلا دعب هب دارملا (ةالص لك ربد) : هلوقف

 دارملا وهو هنم غارفلا دعبو ء ءيشلا دعب ناك ام هب داريو ربدلا قلطيو « همدقم ءيشلا

 ` امأو «ةالصلا دعب ناك ام هب دازملا نأب كش ال (هللا الإ هلإ ال) : هلوق نأل ءانه

 رخآ يف نوكي نأ لمتحما وه اذهف « هرخآ ىلإ (. . تيطعأ امل عنام ال مهللا) : هلوق

 . اهنم غارفلا دعب نوكي هنأ وأ « ةالصلا

 هذهف (ريدق ءىش ىلع وهو دمحلا هلو كلما هل« هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال)

 . (هللا الإ هلإ ال) : هلوق يهو صالخخإلا ةملكو « ديحوتلا ةملك اهيف « ةميظع ةرابع
 ال هنإف ىلاعتو هناحبس هللا هاضق ام نأب فارتعا هيف (تيطعأ امل عنام ال مهللا)

 : هلوقك اذهو (تعنم امل يطعم الو) « هللا ءاطع عني نأ عيطتسي دحأ الف « هنم عنام

 : (o۹۲) ملسمو ؛ )^€( يراخبلا 01
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 ييو يوو مع دج م ج سه مع هاه سس هن دم سرا قط تق ان ع هو و تاع م هم يو م سنو سومه من هامان و رسم هزه هاو يوو مو هس سه ووو هم عار ها هس هاو م يو وم ص هوو هوس و ماه مان و + ي

 2ث يات ب

 امكو « [۲:رطاف | (هدعب نمل ل سرم الف كيمدأمو اهل كيم الف ٍةَمحَر نِم يان لأ عفا م

 مل« ءىبشب كوعفني نأ ىلع اوعمتجا ول ةمألا نأ مّلعاو» : سابع نب هللا دبعل يو هلوق ىف

 الإ كورضي مل ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا ولو« كل هللا هبتك دق ييشب الإ كوعفنب
 يذمرتلاو « (؟5589) دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح | «كيلع هللا هتک دق ءىششب

 . لجو زع هللاب قلعتلا هيفف [(؟01)

 ال ىلاعتو هناحبس هللاو « ينغلا هب دارملا  حتفلاب  دَحلا (دَحلا كنم دا اذ عّقني الو)

 ىلإ رظني امنإو « ماسجألاو روصلا ىلإ الو « لاومألا ىلإ رظني ال وهف « لاملاب ىنغلا هدنع عفتني
 ےک

 ےس ےس ےک كيلا و ی ب ےس ر زا

 لیعو نماء مالل اوری یلای د دکوآ ل رفآامو) : ىلاعت لاق « لامعألاو ںولقلا
 اي

 ص رک ا ج رل ےس ا ااا

 عفنت ال لاومألاف [۷:ابسإ] ( ماء برغل ق مهو اول معا مب فاح كاف سلم

 لحمضتس رومألا هذه لكف« دالوألا الو« بسلا الو « هاحلا الو ؛ لجو رع هللا دنع

 1 . حلاصلا لمعلا الإ هللا دنع عفني الو« لوزتو

 ؛ هيلع ةموادملاو ةبوتكملا تاولصلا دعب ركذلا اذهب نايتإلا ةليضف ثيدحلا اذه ىفف

 ركّذلا اذه نأو « رارمتسسالا ىلع لدي « هرخآ ىلإ (. . لوقي يمهل لوسر ناك) : هلوق نأل
 ركذلاب توصلا عفر نإ : سابع نبا لاق امك توصلا هب عفري هنأو « ةالص لك دعب لاقي
 اوفرصنا اذإ ملعأ تنكو « دم هللا لوسر دهع ىلع ناك ةبوتكملا نم سانلا فرصني نيح

 ال نكل« ةنس هب رهجل اف [(087) ملسمو « )۸٤١( يراخبلا هجرخأ ]| (هّتعمس اذإ كلذب

 هلعفي ام امأو « هسفنب ًادرفنم هللا ركذي دحاو لك اغإو « ةعدتبملا هلعفي امك يعامج توصب

 . عدبلا نم اذهف « مينارت وأ« ديشانأ لكش ىلع هللا نوركذي مهنإ ثيح سانلا ضعب
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 لذرأ ىلإ أ نأ نم كاب دوعأو نبل نم كب ُوعأ ينإ مهللا» : ةالصلا ريد

 یراخبل لا هآور (ربقلا باذع نم كب ذوعأو « ايندلا ةنتف نم كب ذوعأو « رمُعلا

 تاملكلا هذهب ىتأي ناک د يبنل نأ هيكل صاقو يبأ نب دعس ثيدح اذه - ۹

 . اهب هتوص عفري : ينعي : لهي « ةالص لك ربد نهب لهي ناك « ةالص لك ربد

 نم) ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ءاجتلالا هانعم : ذوعلا (كب ذوعأ ىنإ مهللا)

 نابجلا نإف « ودعلا نم فوخلاو روخلاو فعضلا اهانعم ةيسفن ةفص : نجلا (نيجلا

 «ركنملا نع يهنلاو « فورعملاب رمألا نم عنتعو « هللا ليبس يف داهجلا نم عنتم

 نإ ذإ « ةعاجشلا دض نبجلاف « كلذ نم هعنمي نيجلا نأل ؛ قحا لوق نم عنتميو

 رمألا ىلعو « قحلا ةملك لوق ىلعو « هللا ليبس يف داهجلا ىلع مدقي عاجشلا

 . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 هلهأ مذو « هباتك يف هنع العو لج هللا ىهن دقو« ةميمذ ًةفص وهو (لخبلاو)

 لاب سکا وأ دو نوحي نیل :١ ىلاعت لاقف ؛ لحخبلاب دوهيلا فصوو

 ‹ ةميمذ ةفص لخبلاف ۲۷: ءاسنلا | (ءهلَصَف نم“ هللا مهتا ا ام وسر

 ةبجاولا قوقحلا ءادأ نم هعنمعو « بحتسملاو بجاولا قدصتلا نم ناسنإلا عنمي وهف

 ىلع هلمحيو « هتنوؤم همزلت نم ىلعو هسفن ىلع قافنإلا نم هعنمب هنإ ىتح « هيلع

  ةركلاو دولا دغ يهو« ةميمذ ةفص لخبلف اذلإ قييضتلو ريتا

 ٠ لثم ىلإ ناسنإلا ديعي يذلا مرهلا : ينعي (رمعلا لذرأ ىلإ درأ نأ كب ذوعأو)

 رصيف ( همس فعضيو ؛ هكراذم فعضتو « ٠١ هلقع فعضيف لقا اا
 أ

 0-3 رلاف [ه نا 0 1

 )١( مقرب )5855( .

۹ ٠ 



 ‹ فعضلا نم كلذ يف لصحي امل ؛ رمعلا لذرأ ىلإ دري نأ « ةلاح لا هذه نم ذاعتسا
 . ةقئاللا ريغ تافرصتلا نمو  لقعلا عايض نمو

 لاغشنالا : ايندلا ةنتفو « ناحتمالاو ءالتبالا يه : ةنتفلا (ايندلا ةنتف نم كب ذوعأو)

 نم ريثك وأ سانلا ضعبف « لجو رع هللا ةعاط نع اهعماطمو اهتاوهشو اهتاذلم
 عماطم ءارو يرجلل هتقو لك فرصيو « ةرخآلا بلط نع ايندلا بلطب نتفُي سانلا
 : ىلاعت لاق دقو« ضئارفلا ءادأ نع كلذ هلغشي امبروءايندلا

 لاغشنالاف [+: نوقفانلا] (هَآرحسِذ نع تسد الر كلون کھال اوما نیا
 تبضغأ امهادحإ ىلإ تلم اذإ ناترض ةرخآلاو ايندلاو « هللا ركذ نع ىهلُي ايندلاب

 نع هيلغش اهب قّلعتو اهيلإ لام اذإف . ناسنإلا ىلع ٌديدش اهرطخ ايندلاف « ىرخألا

 . (ايندلا ةئتف) م اهامس دقو « ةنتف يهو « ةرخآلا

 وأ هربق يف بدعي ناسنإلا نأ ءاذه مدقت دقو (ربقلا باذع نم كب ذوعأو)

 ؛ ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم وهو « ربقلا باذعل تابثإ اذه يفف « هربق ىف معني

 ‹ مهريغو ةلزتعملا نم لالضلا لهأ الإ هركني الف « ةنسلاو باتكلا نم ةرتاوتملا ةلدألل

 هنأ هللا ةمحر نمو« ىلاعتو هناحبس هللا الإ اهملعي ال يتلا خزربلا رومأ نم وهو
 نمف ءاونفادت الو « اوعزفل ربقلا باذع سانلا ىأر ولف « ربقلا ناذع انع بيغ

 ولو مهنإ ىتح ءاذه نوكردي ال مهف ربقلا باذع مهنع بيغ نأ هتمحزو هتمكح

 . باذع يف هنأ وأ « ميعن يف هبحاص نأب اوسحأ ال ًاربق اوحتف

 ( لختبلا نمو نجلا نم: روم ألا هذه نم هللاب ةذاعتسالا ثيدحلا اذه يفف

 ”هنإف اهنم ناسنإلا ىقو اذإ ٌةرطخن تافآ اهّلكو  ربقلا باذع نمو ءايندلا ةنتف نمو

 هذهب نايتإلا ىلع ةموادملا  ًاضيأ  ثيدحلا ديفيو « هترخآ يفو هايند يف ملسب

 . اهيلإ ةجاحب ملسملا نآل ؛ ةالص لك ربد تاذوعتلا
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 "ارا واب عرش ةالصلا ةفص. ةالصلا باتك

 د اي تكرابت 4 السلا ك 8 مالسلا تنأ يللا لاق ل هللا لا رفختسا

 . لسم هاور ؛ماركإلاو لالجلا

  ةالصلا نم غارفلا دعب ةدراولا راكذألا ىلإ فاضي ثيدحلا اذه ىف ام -"

 ىلإ هجتم وهو ةرشابم مالسلا دعب رافغتسالا اذه لوقي ذيب لوسرلا نأ ءاج دقو
 ًاثالث هللا رفغت سيف « راكذألا ةيقبب يتأيو ههجوب هباحصأ ىلع لبقي نأ لبق ةلبقلا

 تكرابت مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا هللا رفغتسأ « هللا رفغتسأ « هللا رفغتسا)

 . (ماركإلاو لالجلا اذ اب

 ريصقتلاو ناسنإلا نم صقنلا راعشتسا نطوملا اذه ىف رافغتسالا يف ةمكحلاو

 صقتنو ةلفغو للخ نم ةالصلا يف لصحي امن هللا رفغتسي وهف « هتالص يف
 لمكي نأ عيطتسي الو« صقنلل ةضرع هنإف لواح امهم ناسنإلا نأل ؛ سواسوو
 . ةدابعلاب باجعإلل عفدو صقنلاب فارتعا اذهف « بولطملا هجولا ىلع اهّلك ةالصلا

 تافآلا نم ملاسلا : هانعمو ا هللا ءامسأ نم مالسلا (مالسلا تنأ مهللا)

 . ةفآ لك نمو « بيع لك نمو« صقن لك نم ملاس ىلاعتو هناحبس وهف « تاريغتلاو
 ةكربلاو « اللا ىلع ءانث ةظفللا هذه : تكرابت (ماركإلاو لالجلا اذ اي تكرابت)
 : قولخملل لاقي الف« ا6 لس يف الإ لاف ال ةظفا هذهو مزدوری توب

 دالان رات5 للاب صاح اذه افإو «نالف كراس: وأ « تكرابت
 ا ا ریس

 : نوسؤلا] ( نقلا نح هل هللا کرابتف ا: دالر | (كلمْلاو دب ىِرْلاَكَرَبت» ١[ :ناقرفلا |

 . كرابم : هل لاقيف هريغ امأو هللا تح ىف الإ لاقت ال ةظفللا هذهف |4

 مركي يذلا : ماركإلاو « ءايربكلاو ةمظعلا : لالجلا (ماركإلاو لالجلا اذ اي)
 7 تل د

 ‹ مظعيو لجيو هدابع نم مركيو هدابع مرکی وهف هدابع همركي ىذلا وأ ) هدايع

 (١) مقرب )091( .



 ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 IEEE تعب ايي ارق عنيف مم هيف علو امج هموم سومو نمر همر vare يرو ربما م و و وره هر رو كر هر هاو مك جيم هه مس عراه مايو هرم هر درو يي و ماعم ور مم م م ملت

 ثيدح ] ؛كل بيجتسا دق» : هل لاقف « ماركإلاو لالجلا اذ اي : لوقيو هتالص

 ةالصلا هيلع لاقو ؛ )۳١۲۷([ يذمرتلاو « )۲٠٠١٠١( دمحأ هجرخأ : نسح

 دمحأ هجرخأ ؛ حيحص ثيدح | ؛ماركإلاو لالجلا اذ ايب اوّظلأ» : مالسلاو

 هذهف . ظفللا اذه ىلع اومواد : ينعي [(717) ىربكلا يف يئاسنلاو « )١17595(

 . لجو زع هللا ىلع ءانثو ةميظع ةملك
 دعب « تارم ثالث رافغتسالا اذهب نايتإلا ةيعورشم ىلع ثيدحلا اذه لدف

 نأ مامإلل يغبني الو : ءاملعلا لاق دقو . مامإلا فرصني نأ لبقو ةرشابم مالسلا

 امك نيمومأملا ىلإ فرصني نأ ءاعدلا اذه لاق اذإ هيلع لب « ةلبقلا ًالبقتسم ىقبي

 دقف نيمومأملل ًاربدتسمو ةلبقلل ًالبقتسم يقب نمف « كلذ لعفي ديم يبنلا ناك

 . ةعدبلا نم اذه نوكيو « ةنسلا فلاح

 دق نوكي امر هنأل ؛ مامإلا فرصني نأ لبق موقي نأ ًاضيأ مومأملل يغبني الو

 فرصني ىتح فرصني ال مومأملا نإف اذل ؛ هنع اهسو ةالصلا نم ًائيش مامإلا يسن

 الو دوجسلاو عوكرلاب الو ريبكتلاب ينوقبست الف « مكمامإ ينإ» : م هلوقل ؛ مامإلا
 .[(455) ملسم هجرخأ | «فارصنالاب
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 مارملا غولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

 هللا ميس نم: لاق 5 هللا لوسر نأ لاک ةريره يبأ نعو - ۳۲1

 اثالث هللا ربكوا نيثالثو ثالث هللا دمحو ٠ نيثالثو ثالث ةالص لك رد

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال : ةشملا مامت لاقو « نوعستو عست كلتف « نيثالثو

 ل ترفغ ءريدق يش لك ىلع وهو  دمحلا هلو كلا هلا هل كيرش

 نأ : ىرخأ ةياور يفو ملم هور ةرجبلا ديز لثم تناك ناو ءاياطخ

 ا"!نوثالثو عبرأ ريبكتلا

 هل ثيدحلا اذهو « تاولصلا رابدأ لاقت.ىتلا راكذألا نم ًاضيأ اذهو - ١

 لوسر اي : اولاقف « هيلإ نوكشي كي يبلا ىلإ اوؤاج راصنألا ءارقف نأ وهو « ببس

 لوسر لاق  لاملاو ىنغلا لهأ : روثدلا لهأو روجألاب روثدلا لهأ بهذ < هللا

 لاقف . قدصتن الو نوقدصتيو « ىّلصن امك َنوُلصي : اولاق (كاذ امو) : دب هللا

 هب مُئفِبسو مکقبس نم هب مرد هومتلعف اذإ ءيش ىلع مكلدأ الآ) : كَم يبنلا

 لوسر اي ىلب : اولاق (؟مُتلعف ام لثم لعف نم الإ مكلتم دحآ نوكي الو مكدعب نم

 نولوقتو « نيثالثو ًاثالث ةالص لک ربد هللا نوربكتو نودمحتو نوحبست) : لاق . هللا
 ءاينغألا مهناوخإ عمس املف  اوبهذف (هل كيرش ال هّدحو هللا الإ َهلِإ ال : ةئملا ماع

 لوسر اي : اولاقف « ةيناث ةرم ةن هللا لوسر ىلإ اوؤاجف « مهلثم نولوقي اوراص اذه
 كلذ) : كك هللا لوسر لاقف « انلثم نولوقي اوراصق « لوقن ام انتاوخإ عمس « هللا

 . ثيدحلا ببس وه اذهف (ءاشي نم هيتؤي هللا لضف

 هللا دمحو) ددعلا اذه هللا ناحبس : لوقي نأب (نيثالثو ًاثالث هللا حبس نم)

 نأب (نيثالثو ًاثالث هللا کو ) كلذ لثم هلل دمحلا : لوقي نأب (نيثالثو ثالث

 ٠| ةملك نوعستو حست عومجلاف « نيئالثو أنالث اهلوقي ةملك لك ؛ . ربكأ هللا : لوقي

 . (6910/)مقرب(١)
 . ةرجع نب بعك ثيدح نم (ه45) ملسم )۲(

44 



 ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك مارملا عولب حرش

 1ع سم مس بسمع عمم همام هسساع سو ام وم 5ةه "ا شاق سو زم سر قنا ه5 سو سار جه ساهمت سس عروش يك ع اهم ساو و يا هاك ه1 نه سه سم عسا م هاهي وا ساع هماسش هاهم هارد ومس هيك هيام وه راماس سعام اه مان م عام مام اموال

 نم ؛ ًامسا نيعستو ةعست هلل نإ» : ثيدحلا يف درو امك ىنسحلا هللا ءامسأ رادقمب

 . [(3517//) ملسمو « (٣۲۷۳)يراخبلا هجرخأ | «ةنحلا لخد اهاصحأ

 نإو)هل هللا اهرفغ يأ (هاياطخ هل ترفغ . هللا الإ هلإ ال : ةئملا مات لوقي مث)

 « ناجيهلا دنع هرهظ ىلع نوكت يتلا ةوغرلا وه : رحبلا دبز (رحبلا دبز لثم تناك
 لشم تراص ىتح ترثك دبعلا بونذ نأ ردق ولف « هللا الإ هملعي ال ريثك رحبلا دبزو
 . ميظع لضف اذهو « ةملك ةئملاب : ىنعي « ركذلا اذهب اهرفغي هللا نإف « رحبلا دبز

 نوكتف « نيثالثلاو ةعبارلا ربكأ هللا : لوقي « (نوثالثو عبرأ ريبكتلاو : ةياور يفو)
 . نسحو بيط اذهف ةرم اذه لعفو « ةرم اذه لعف اذإف . ةئملل ةممتم

 دمحلا)و « نيرشعو ًاسمخ (هللا ناحبس) : لوقي نأ يهو « ةثلاث ةفص كانهو

 « نيرشعو أسمح (هللا الإ هلإ ال)و « نيرشعو ًاسمخ (ربكأ هللا)و « نيرشعو ًاسمخ (هلل

 . دراو هنأل ؛ نسحف نايحألا ضعب يف ًاضيأ اذه لعف اذإف « ةئم اهددع هذهو

 « تارم رشع ديمحتلاو « تارم رشع حيبستلا نأ تاياورلا ضعب يف ءاجو
 « ةملك نيعبرأ عومجملا نوكيف « تارم رشع هللا الإ هلإ الو « تارم رشع ريبكتلاو
 لسكألا نكلو « هدورول ًاضيأ نسح وهف نايخ ألا ضعب ىف اذه ىلع رصتقا اذإف

 اثالث هلل دمحلاو ‹ نيثالثو ًاثالث هللا ناحبس : رركي ىلوألا ةفصلا وه لضفألاو

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال : ةئملا مات لوقيو « نيثالثو ًاثالث ربكأ هللاو « نيثالثو

 . هل كيرش

 وهف هيدي عباصأب اهّدع اذإو « راكذألا هذه ىلع ةظفاحما ىلع ثيدحلا اذه لدف
 ىنميلا هيدي عباصأب اهدع نإو « لضفأ ًاضيأ ىنميلا ديلا ىلع راصتقالاو « لضفأ

 اهدع نإو « ةمايقلا موي تالوؤسمو تاقطنتسم عباصألا نأل ؛ نسحف ىرسيلاو

۹0٥ 



 ‹ نسح ثيدح | «تاقطنتسمو تالوؤسم نهنإ» : لاقو « هيلع ثح رص ىبنلا

 . )٠٥۸۴([ يذمرتلاو « (١١٠٠)دواد وبأو « (۲۷۰۸۹) دمحأ هج رخأ

۲۹٦ 



 ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

YYكيصوأ» : هل لاق 2 هللا لوسر ذأ هل لبج نب ذاعم نعو  

 كركذ ىلع ينعأ مهللا : لوقت نأ ةالص لک ربد نعدت ال ذاعم اي

 دنسب يئاسنلاو « دواد وب أو «دمحأ هاور ) كتدابع نسحو « كركشو

(1) 

 يو ٠

 راكذألا ىلإ فاضيو « ةبوتكملا تاولصلا ربد لاقت يتلا راكذألا نم ًاضيأ اذهو - +

 ربد لوقت نأ عدت الف « كبحأ ىنأ  ذاعم اي) : لاق هو ىبنلا نأ ثيدحلا ىفف « ترم ىتلا

 ةليضف اذه ىفف (كتدابع نسحو « كركشو « كركذ ىلع ىنعأ مهللا : ةالص لك

 . هبط ذاعمل ةميظع هزيم هذهو « بحب هنأب هل حّرص لب ىبنلا نإ ثيح « تذاع

 ربخأ د ىبنلا نإف « كلذب هربخي نأ هل يغبني هنإف هللا يف ًاصخش بحأ نم نأ هيفو

 . كلذب ًاذاعم

 لوحلا نم ؤربتلا هيفو « هللا نم نوعلا بلط هيف (كركذ ىلع ينعأ مهللا)

 لك لمشي ركّذلاو « هتدابعو هركذ ىلع هللا ةناعإ ىلإ ةجاحب ناسنإلا نأو « ةوقلاو

 . تابحتسمو تابجاو نم ةيبلقلاو ةيندبلا « ةيلعفلاو ةيلوقلا تاعاطلا

 ةرهاظلا لجو رع هللا معن يف لازي ال ناسنإلا نأل ؛ معنلا ىلع (كركشو)

 الإ هللا ركشب مايقلا عيطتسي ال ناسنإلاو ءركشلا ىلإ ةجاحب مّعّنلاو « ةنطابلاو
 . ىلاعتو هناحيس هللا ةناعإب

 هجولاو « نسحلا هجولا ىلع ةدابعلاب نايتإلا ىلع ينعأ يأ (كتدابع نسحو)
 ىلع لمتشملا عورشملا هجولا ىلع اهب يتأ اذإ الإ ًةدابع نوكت ال ةدابعلا نإف « عورشملا

 ريغ نم ةدابعلا ةروص نإف الإو « دف لوسرلل ةعباتملاو لجو رع هلل صالخإلا
 ةدابع نوكت اغإو « ةلبقتم ةدابع نوكت ال « ديب لوسرلل ةعباتم ريغ نموأ « صالخإ

 )١( یئاسنلاو « (1671١؟)دواد وبأو « (۲۲۱۱۹) دمحأ ٥۴/۳ .

¥ 



 مارملا غولب حرش _ .ةالصلا ةفص .ةالصلا باتك

 ممن عمم ماعاش »م عع rH ع سم هر اس اس سم سس سم سام سوم سمس همسه هيمو ممر عقم رهام اواو دوام هسه هاف عم هسه سم مو سه سم سمع موسع سوم HRH RAF Ru HEH AREF هما هان عام سقاس

 ةنسىلع نكت مل نإ كلذكو « ةلطاب تراص ءايرلاو كرشلا اهلخد اذإف « ةلطاب

 وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» : دم هلوقل ؛ ًاضيأ ةلطاب تراص كو لوسرلا

 ش . [(۱۷۱۸) ملسم هجرخأ | هدر

 لاق « ةدابعلا ناسحإ يف نأشلا اغإو « لمعلا ةرثكب الو ةدابعلا ةروص يف نأشلا سيلف

 < ١١١| : ةرقبلا 4 مهبل قوال و دبر دنع رخ هل نس وهز هلل ' هلرُهَهجَو مسام ىلاعت

 اعنا حا رهولِبَمْل) : لاقو « |۷: وهز عسي ڪول : لاقو
 . |۷: فهكلا |

 م لوسرلا ةعباتمو لمعلا يف صالخإلا دوصقملا اغإو « لمعلا ةرثك دوصقملا سيلف

 ىلإ دبعلا ةجاح هيف ميظع ءاعد أذهف ؛ هيلع كنيعيو اذهل كقفوي نأ هللا لأست تنأف « هيف

 هللا ركذ ةيعورشم  ًاضيأ  هيفو « هللا ةناعإ الول زجعلاب هفارتعا هيفو لجو رع هللا ةناعإ
 هناحبسم هللا اهاضري ىتلا ةفصلا ىلع لمعلا ناسحإو « همعن ىلع هناحبس هركشو

 . هتروص وأ لمعلا ةرثكب ةربعلا تسيلو « لمعلا ناسحإب ةربعلا نأو ء ىلاعتو

۹۸ 



 ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك _ مارملا غولب حرش

 ةيآ أرق نم» : 6# هللا وسر لاق: لاق كلط ةمامأ يبأ نعو 7
 هاور «توملا الإ ةنجلا لوخد نم هعنمب 7 ةيوتكم ةالص لک ربد يسركلا

 (17نابح نبا هححصو ١ يئاسنلا

 0ا هللا ره لقو» : ىناربطلا هيف دازو

 وهو « تاولصلا دعب لاقت ىتلا راكذألل ًاضيأ ةفاضإ هيف ثيدحلا اذهو - ۳

 ةءارق رخأ ثيداحأ يف اجو« صالخإلا ةروس ةءارقو ٠ يسركلا ةيآ ةءارق

 نم ناتذوعملاو صالخإلا ةروسو ىسركلا ةيآ هيلع لمتشت امل كلذ ؛ نيتذوعملا

 ةروسو ؛ لجو رع هللا باتك يف ةبآ مظعأ يه ىسركلا ةجأ ء ةميظعلا يناعملا

 هلوق وهو يسركلا ركذ اهيف نأل ؛ يسركلا ةيآ تيمس نآرقلا ثلث لدعت صالخإلا

 مظعأ شرعلاو « شرعلا ريغ وهو « ["68: ةرقبلا | 4َضْراْلاَو بولمسا هي هير حسو : ىلاعت

 . يسركلا هيلي مث « تاقولخملا مظعأ وه لب « يسركلا نم

 نيب اهيف عمج هللا نأل ؛ هيلع لمتشت ال هللا باتك يف ةيآ مظعأ تراص ةيآلا هذهو

 نع ىفتو« لامكلا تافص اهيف هسفنل تبثأف « هتافصو هئامسأ ىف تابثإلاو ىفنلا
 ًنفاح هللا نم هيلع لازي ال هنإف مونلا دنع ةليل ىف اهأرق نمو « صقنلا تافص اهيف هسفن

 هنإف ةالص لك ربد اهأرق اذإو  ةريره يبأ ثيدح ىف امك  حبصي ىتح ناطيش برقی الو

 ىه امنإ ةنجلا نألو « توملا دعب نوكت اغإ ةنجلا نأل ؛ توما الإ ةنحلا لوخد نم هعنمي ال

 ۰ . ةنحلا اهيف تسيلف ايندلا امأ « توملا دعب الإ اهيلإ راصي الو ء ةرخآلا رادلا يف

 ةيعورشم كلذكو « ةالص لك ربد يسركلا ةيآ ةءارق ةيعورشم ثيدحلا اذه يفف

 رع هللا تافص نم هيلع لمتشت الو « نآرقلا ثلث لدعت اهنأل ؛ صالخإلا ةروس ةءارق

 دقو « هتالص نم ةعكر لك يف اهب أرقي يَ يبنلا دهع يف لجر ناك هنأ يور دقو « لجو

 . نابح نبا دنع هيلع فقأ ملو « (4478) «ىربكلا» ىف ىئاسنلا(١)

 . (795) «ريبكلا# يف يناربطلا(؟)



 مارملا غولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

 مل“ ولام : يبل لاقف « 86 هللا لوسرل هورکذو اذه سانلا ضعب هنم نرغتسا

 (هبحي هللا نأ هوربخخأ» : م يبنل لاقف . اهأرقأ نأ بحأ ىنإ : لاق هولأس املف ؛؟اذه لعفي

 ش . [(617) ملسمو « (۷۳۷۵) يراخخبلا هجرخأ ]
 . كلذ يف ةمكحلاو , نآرسقلا ثلث لدعت اهنأ ي ىبنلا ربخأ دقو « ةميظع ةروس ىهف

 ىمسيو « صالخإلا ةروس ريسسفت يف ًاباتك فف ةيميت نبا مالسإلا خيش اهركذ امك

 خيسش لاق . نآرقلا ثلث لدعت (دحأ هللا وه لق) نأ يف ناميإلاو ملعلا لهأ باوج

 ةيضاملا رابحخألا يف مسقو « ديحوتلا ىف مسق : : ماسقأ ةثالث نآرقلا نأل : مالسإلا

 صالخإلا ةروسف « مارحلاو لالحلا ةيعرشلا ماكحألا يف مسقو « ةلبقتسملاو

 ناتذوعملاو « نآرقلا ثلث لدعت تراص كلذلف ؛ ديحوتلا وهو لوألا مسقلل تصلخت

 رحسلا نم زرحتلا نم اهيف امل (ِساّنل[َتَريدوعَأ ل ١) 4ِقَلَمْلاَت ري دوعَأ لف )

 - نم زرحتلا امهيفف « هرورشو هسواسو نم ساوسولا ناطيشلا نم زرحتلاو ةرحسلاو
 ةيآلا هذه ةءارق ىلع ةموادملا ىغبني كلذلف ؛ مهرورش نمو سنألاو نجلا نيطايش

 . تاولصلا رابدأ يف نيتذوعملاو صالخإلا ثالثلا روسلاو يسركلا ةيآ
 ةيقب ىف امأ « برغملا دععبو رجفلا دعب تارم ثالث ثالشلا روسلا رركيو

 | . ةرم ةرم اهأرقيف تاولصلا

 : ىلاتلا وحنلا ىلع نوكت اهنأ انفرعو « تاولصلا ءادأ دعب لاقت يتلا راكذألا يهتنت انه

 كنمو مالسلا تنأ مهللا : لوقيو . ًاثالث هللا رفغتسي ةرشابم ملس اذإ : ًالوأ

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لوقي مث . ماركإلاو لالجلا اذ اي تكرايت مالسلا

 الو « تيطعأ امل منام ال مهللا ءرييدق ءىش لك ىلع وهو « دمحلا هلو كلملا هل

 ةالص دعبو « ةالص لك دعب اذه . دحلا كنم دجلا اذ عفني الو« تعنم امل يطعم

 هلو كلملا هل« هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لوقي « رشعلا تاليلهتلا رجفلا



asmanan HHH rm HEREME EEE سه سهم م سس م سو ممر هر هارون هوو ووو HEMAN رم واع وو م م يروا مس نمو ك5 8 5 مو سس HEY HLTH ER 

 ةروسسو يسركلا ةيآ أرقي مث . تارم رشع . ريدق ءىش لك ىلع وهو دمحلا

 رجفلا دعب ثالشلا روسلا هذه رركيو  ًاضيأ ةالص لك ربد نيتذوعملاو صالخإلا



 مارملا عولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

 اوّلص» : ب هللا لوسر لاق : لاق ص تريوحلا نب كلام نعو _ 64
 1 ي 3

 17 يراحخبلا هاور «ىلصا ینومتیآر امك

 مهلهأ ىلإ عوجرلا ىلإ ةجاحب مهنأ ذب يبنلا ىأر املف « نوهقفتي ةنيدملا يف اوسلجو
 اهتلمج نم « اياصوب مهاصوأو « مهل نذأ مهلهأ ىلإ عوجرلا ىلإ ةجاحب بابش مهو
 « مكربكأ وأ مكؤرقأ مكمؤيلو مكدحأ مكل نّدؤيلف ًةالصلا ترضح اذإ) : لاق هنأ

 ` ىف هتالص ىف ةي لوسرلاب ءادتقالا ةيعورشم هيف اذه (ىلصأ ىنومتيأر امك اولصو

 ىلعف ابحتسم ناك امو « نوجولا ليبس ىلعف ًابجاو ناك ام « لاعفألاو لاوقألا

 ينومتيأر امك) ديب لوسرلا ةالصب ءادتقالا ةيعورشم ىلع ثيدحلا اذه لدف

 امك ىلصي هنإف هنيعب هری مل نمو « هآر امك ىلصي هنإف هنيعب ق آر نم ( ىَّلصأ

 ةحيحصلا ثيداحألا نإف « هتالص ةفص ىف و هنع ةدراولا ثيداحألا ىف هغلب

 ىلع ثيدحلا اذه لدف . دي هدهاشت كنأك اهيلصي ناك ىتلا ةالصلا ةروص كيطعت

 « بجاو وهف بجاولا نم اهنم ناك ام « ةالصلا ةفص يف ة5 لوسرلاب ءادتقالا ةيعورشم

 . ثيداح ألا ىف ةقباسلا ليصافتلا ىلع « بحتسم وهف بحتسملا نم ناك امو

 مل لعف وأ لوقب ةالصلا يف ىتأ نم نأو « ةَ لوسرلا وه ةودقلا نأ ىلع لدف
 ولو ءىش يأ ةالصلا ىف ثدحي ال هنأو هعنمو هواغلِإ بجي هنإف ا هنع تشي

 يف ةحيحصلا ثيداحألا ىلإ عجرن نحنف « باوثلا ديري وهو ةنسح هبحاص ةين ناك

 ةياغ هنم رذحنو هبنجتن اننإف دري ملامو ءاهب لمعنف ديف ىبنلا ةالص ةفص

 ' ملسم هجرخأ | هدر وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم: 2 هلوقل ؛ ريذحتلا

 )۱۷۱۸([. ٤

 )١( مقرب )1۳١( .

°۲ 



-١ Yoص ذكم هللا الا وسر لاق لاق هلاک نیم نب نارمع نعو  

 هاور «موأف لاو « بنج ىلعف عطتست مل نإف ادعاقف عطتست مل إف ًامئاق

 "7 يراخيلا

 هيف تريوحلا نب كلام ثيدح دعب اذه نصح نب نارمع ثيدح داريإ - 65

 ناسنإلا ىلع نأ هيف كلام ثيدح نإ ذإ « همهف ةقدو 2 فلؤملا هقف ىلع ليلد

 نأ هيفف نارمع ثيدح امأ « تدرو ىتلا اهتافصب ديم ىبنلا ةالصب يدتقي نأ

 ‹ هب بلاطي ال هعيطتسي ال يذلاف هتعاطتسا بسحب 85 لوسرلاب يدتقي ناسنإلا

 ىلع يلصي فوخلا ةالص يف فئاسخلاو « هتعاطتسا بسح ىلع ىلصي ضيرملاف

 بسح ىلع ره اغإ «يّلصأ ينومتيأر امك اول : لَو لوقف ٠ هتعاطتسا بسح

 ال يذلا ءيشلاب دخاؤي الو عيطتسي امب ىتأي هنإف عطتسي مل نمو « ةعاطتسالا

 مكترمأ اذإ» : ةي لاقو « ٠١| : نباغتلا ] (متْعظَتْسآاَمَهَآاَوعْنَأَف : ىلاعت لاق « عيطتسي

 . [(۱۴۳۷) ملسمو , (۷۲۸۸) يراخبلا هجرخأ | «متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب

 نم نيصحلا نب نارمع راز ديب لوسرلا نأ كلذو (ًامئاق لص) : دَ هلوقف

 مايقلا نأ ىلع لدف (ًامئاق لص) : ةي يبنلا هل لاقف « ريساوبلا ببسب هباصأ ضرم

 نع زجع نم نأ ىلع لدف (ًادعاق لصف)مايقلا عطتست مل نإف « ةضيرفلا ىف كر

 نميألا هبنج ىلع يلصي هنإف دوعقلا نع زجع نمو ؛ ادعاق ىلصي هنإف مايقلا

 بج ىلع لضفألا نكلو « ةلبقلا ًالبقتسم رسيألا هبنج ىلع وأ « ةلبقلا ًالبقتسم
 ضعب يف ءاج هنأل ؛ ةلبقلا ىلإ هالجرو ًايقلتسمف عطتسي مل نإف ءرسيت اذإ نمبألا

 ضيرملا ةالص هذه (ًايقلتسمف عطتست مل نإف) ثيدحلا تاياور
 ول هنإ ثيح « ةرايس يف وأ ةرئاط يف ةوأ ةنيفس يف مايقلا عيطتسي ال يذلا هلثمو

 بيرق فقسلا نأ وأ  طوقسلا هيلع ىشخيو « خودلا وأ بارطضالاب باصي هنإف ماق

 . «موأف الاد هلوق لود (1Y) مهرب )3



 مارملا غولب حرش ةالصلا ةفص . ةالصلا باتك

 ممر همم هنا هني سع سمن عمم ههاسش مام هاه داما و مرا و سهو خا لااع هسا سس و سهو م سو ير ساو ساما هام هاا هووارو مع جه ماو فاول و ساو ههه موج هيام سرير مم اس ارم سس سس هر هاو فاو عه جاهم ماماساس

 وأ ادعاق هتعاطتسا بسح ىلع ىلصي مايقلا عيطتسي ال يذلا نأ ىلع لدف

 نم ضفخأ دوجسلا لعجيو « دوجسلاو عوكرلاب هسأرب ىم وي هنأو ؛ هح ىلع

 ىلصي لهف هبنج ىلع وأ ادعاق ىلصي نأ عيطتسي ال يذلا ضيرملا امأو « عوكرلا

 ' (بنج ىلعف)دنع فقو ثيدحلا نكلو « ءاملعلا ضعب اذه لاق ؟هبلقب وأ هفرطب

 نأ ىلع ملعلا لهأ نم نوققحم اف « فرطلاب ةالصلا ركذي ملو ًادجاسو ًاعكار ئمويو

 ء اذه دنع فقو ثيدحلا نأل ؛ ةالصلا هنع طقست هسأرب ءامإلا عيطتسي ال نم

 : نياغتلا] ْمهطَنْسأَملأومَْت ) : ىلاعت هلوقل ؛ هبلقب ولو يلصي : نولوقي ءاملعلا ضعبو
 عئمويو <« هبلقب ةالصلا رضحتسي نأ عيطتسي وهو ٠ ةالصلا بوجو لصألاو ١|

 وهف طايتحالا باب نم ناسنإلا هلعف اذإو « حضاو ليلد اذه ىلع سيل نكل « هفرطب

+ 



 ةالصلا ةفص .٠ ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 : ةداسو ىلع یلص ضيرمل لاق # رل نأ « هنت رباج نعو

 . ءاهإ موأف الإو « تعطتسا نإ ضرألا ىلع لص ٠ لاقو ءاهب ىمرف

 نكلو « يوق دنسب يقهيبلا هاور !ك عوكر نم ضفخأ كدوجس لعجاو
 )١ هفقو متاح وبأ ححص

 ًاعفترم اعيش لعجي نأ ضيرملا ناسنإلل عرشي ال هنأ هيف ثيدحلا اذه - "5

 مل نإو ؛ كلذ هيلع بجو ضرألا ىلع دجسي نأ عاطتسا نإ لب هيلع دجسي

 فّلكتلا نيم اذهف هيلع دجسي عفترم ءيش لعج امأو « ءاعإلاب يفتكي هنإف عطتسي

 ةرشابم عاطتسا نإف  دمحلا هللو اذه نم رسيأ نيدلاف « هللا هعرشي مل يذلا

 « هسأرب ءاميإلاب يفتكي هنإف عطتسي مل نإو ‹ لصألا وه اذهف ضرألا ىلع دوجسلا

 . اذه يفكيو « امهنيب زييمتلا لجأ نم « هعوكر نم ضفخأ هدوجس لعجيو

 . 7057/7 ؛یربکلا ننسلا» يف ىقهيبلا )۱(





 وهسلا دوجس باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 هريغعو وهسلادوجس باب

 ءرهظلا مهب  ىّلص هي يبنلا نأ« 4ظ ةنيحب نب هللا دبع نع ۷
 ىضق ادإ یتح < هعم سانلا ماقف ؛ سلجي ملو « نييلوالا نيتعكرلا يف ماقف

 أ لبق نيتدجسس مجسو « سلا رهو رک همنا سانلا رظنناو ةالصلا

 یم الا يسون سلاج وهو ةدجس لک يفر ملوي

 يذلا دوجسلا : يأ ءوهسلا دوجس عوضوم ىف هدعب امو ثيدحلا اذه - ۷

 وهسلا نم عاونأب تءاج ثيداحألا هذهو . ةلفغلاو لوهذلا وه : وهسلاو « وهسلا هببس

 ةلمجلا يف كش ؟ اهيف ةدايز - ؟ ةالصلا يف صقن ١ : عاونأ ةثالث يهو -

 لاق . ةالصلا يف وهسلا كلذ نمو « رشبلا ىلع ىتأي ام هيلع ىتأي رشب , دي يبنلاف

 ام مهل نيب نأ لجأ نم ةمألل حلاصم ةالصلا يف هك هوهس ىفو : ملعلا لهأ

 . مهب ةمحرو « ةميظع ةمكح كلذ ىفو « كلذ مهنم لصح اذإ نولعفي

 نإ ىتح نييفارخملا نم و هقح يف الغ نم ىلع در هيف ًارشب يو هنوكو

 قولحخم هنإ : مهضعب لاقو . ًارشب سیلو رون هنإ وأ« رون نم قولخم هنإ لاق مهضعب

 « سانلا اوللضي نأ لجأ نم كلذ لكو « تافارلا نم كلذ ريغ ىلإ ...مدآ لبق

 ةالصلا هيلع ميرم نبا حيسملا يف ىراصنلا تلاغ امك هيو لوسرلا يف نولاغيف

 نكلو «رشبلا ىلع يرجي ام هيلع يرجي « مدآ ينب نم رشب و لوسرلاف « مالسلاو

 يئاسنلاو « (۳۹۱) يذمرتلاو « (١٠*4)دواد وبأو « )۸٥( ( ۰) ملسمو « (۸۲۹) ) يراخخبلا(١ (

 . (؟۲۹۱۹) ا 5( هحام ٠ نباو < 1۹/۳

 . (83) (0۷۰) ملسم(0)



 ادوجس باب.ةالصلا باتك

 همه سم همس م سم هرام هم شاه ع سهو او شاش هن 55 د5 وساوس م6 كا "اه سه سم ف هده م ناورس سههاسع ها ىس هم سه اهامه اس سو م ده هس هاو ماه ميا هب واس سمس ها هاو و وو سام هيو سوو عرق ع هام اه سماع فاو ا وارام سه هاو

 ال لوسرو « دبعي ال دبع « لوسرو دبع وهف « هتلاسر غيلبتل هراتخا نأب هلضف هللا

 . لض دقف كلذ ريغ هيف دقتعا نمف « مالسلاو ةالصلا هيلع عبّتيو عاطي لب بذكي

 فيكو ؛ ةالصلا يف يف هنم لصح يذلا وهسلا عاونأل نايب وهسلا باب ثيداحأ ىفف

 ء لوألا دهشتلا دهشتي ملر نيتنثلا نم ماق هنأ اهضعب يفف « هنم لصح وهس لك عم لعف

 ةيعابرلا ىلص هنأ اهضعب يفو « اهلمكأ مث « ةيعابرلا ىف نيتنثلا نم مّلس هنأ اهضعب يفو
 . ذم هل لصح يذلا وهسلا نم عاونأ ةثالث هذهف . كلذ دعب ركذ مث اسمح

 املف « سلجي ملو نيتنثلا نم ماقف « رهظلا ىلص ديب يبنلا نأ ثيدحلا اذه ىف ءاجو

 يفو . مّلس مث « مّلسي نأ لبق نيتدجس دجسو « ربك هميلست سانلا رظتناو ةالصلا ىضق

 . كرت يذلا سولجلا ناكم هعم سانلا دجسو دجسف « سلاج وهو ربك : ةياور

 نيتعكرلا نم ةيعابرلا يف ماقو اهسو يسن دب يبنلا نأ هيف ثيدحلا اذهف
 مَلسي نأ لبق هنإ مث« هتالص لمكأ هنأو « لوألا دهشتلل سلجي ملو « نييلوألا

 ريبكتب اتناك نيتدجسلا نيتاه نأو ء هعم سانلا دجسو وهسلل نيتدجس دجس
 يذلا طسوألا دهشتلا نع ًاضوع ناك دوجسلا اذه نأو . هنم عفرلل ريبكتو دوجسلل

 . : دئاوف ثيدحلا اذه ىفف . أوهس ذو هكرت

 ىف وهسلا نم رشبلا ىلع يرجي ام ةي يبنلا ىلع يرجي هنأ : ىلوألا ةدئافلا

 ۰ . كلذ ريغو ةالصلا
 ل

 متي امنإو « همايق دعب هيلإ عجري ال هنإف لوألا دهشتلا نع ماق نم نأ هيف : ًايناث

 ۰ هيف ثيدحلا اذه نيكل « هللا ءاش نإ لقتسم ثيدح يف ىتأيس اذهو « هتالص

 0 . هتالص لمكأو ٌرمتسا لب « عجري مل د هنأ

 دجسي نأب وهسلا دوجسب هربجي هنإف لوألا دهشتلا يسن نم نأ هيف : اثلاث

 . لوألا دهشتلل سولجلا نع ناضوعي نيتدجس
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 وهسلا دوجس باب .ةالصلا باتك

mYعاوروإ هاوس هم هو سوو  EHSسجس اه هس يدع ساس ياها ندع ها هس هن اس تس وا يه عاش نامه ساهم سامر هاهو ات هسه  TAHLEهمت رم مام عم ع وم ام جوع معو و سرع ع اس  

 لبق نوكي هنإف « ةالصلا يف صقن لجأ نم ناك اذإ دوجسلا نأ هيف : اعبار

 1 . مالسلا

 ربكي هنإ ثيح « ًامامت ةالصلا دوجس لثم وهسلا دوجس نأ ثيدحلا ىف : ًاسماخ

 دوجس يف لاقي ام هيف لاقي هنأو « ةالصلا دوجسل ربكُي امك عفرلاو ضفخلا يف هل
 . ءاش ا وعديو (ىلعألا ىبر ناحبس) ةالصلا

 . لوألا دهشتلل سلجي ملو ماق اذإ مامإلا نوعبتي نيمومأملا نأ هيف : ًاسداس

 نإ : يأ ءالف سكعلا امأو « نيمومأملا مزلي مامإلا وهسل دوجسلا نأ هيفو : ًاعباس



 مارملا عولب حرش 53 وهسلا دوجس ' باب. ةالصلا باتك

 يتالص ىدحإ © يللا یلص: لاق 5 ةريره يبا نعو- ٣۸
 هدي عضوف , دجسملا مدقم يف ةبشخ ىلإ ماق مث مّلس مث نيتعكر يشعل

 ساسنلا ناعرس جرخو « هامّلكي نأ اباهف « رمعو ركب وبأ موقلا يفو « اهيلع
 ؛ نيديلا اذ ل يبنلا هوعدي لجر موقلا ي يفو « ةالصلا ترصق اولاقف
 ؛رصقت ملو سنأ مله لاقف ؟ت ترصق مأ تيسنأ « هللا لوسر اي لاقف

 لشم ًدجسف « ربك مث مس مف نيتعكر ىَّلصف « تيسن دق ىلب : لاقف
 شم جسق ءربكف هنأ عضو منا بكف هسأر عفر مث « لوطأ وأ هدوجس
 "7 يراخبلل ظفللاو « هيلع قفتم . ربكو هسأر عفر مت لوطأ وأ هوس

 . رصعلا ةالص : ملسمل ةياور يفو
 يفو . عت يأ : اوؤموأف ؟«نيديلا وذ قدصأ» : لاقف « دواد ىب ألو

 كلذ هللا هنقي ىتح دجسي ملو : هل ةياور

 نأ هنو ةريره يبأ نع) : وهسلا نم يناثلا عونلا يف ثيدحلا اذه - ۸
 ىلإ سمشلا لاوز نم وه : يشعلا (يشعلا يتالص ىدحإ مهب ىلص ةي يبنلا

 ىتالص ىدحإ) ثيدحلا لوأ يفف « رصعلاو رهظلا امه : يشعلا اتالصو « اهبورغ

 يف ءاجو « رصعلا ةالص اهنأب ةقحاللا ةياورلا يف ءاج نكل  نييعت ريغ نم (يشعلا

 . رهظلا ةالص اهنأ ىرخأ ةياور

 كو هل لصح يذلا وهسلا عاونأ نم رخآ عون اذه (نيتعكرلا نم ةي يبنلا مّلسف)

 مدقم يف ةبشخ ىلإ مس امدعب يي ماق مث)  ًايسان ةيعابرلا يف نيتعكر نم مّلس هنأ

 هءادر رجي جرح هنأ : هياور ىفو . لَو بضغْلاك (اهيلع هذب عحصوو دحسملا

 . )4¥( (AY) ماس )١779( يراخبلا(١)

 ١8 ٠١(. دواد وب 169

 .(11١1؟) دوادوب أ(
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 وهسلادوجس باب .ةالصلا باتك_. مارنا ولي عرش

 ىلاعت هللا يضر (رمعو ركب وبأ موقلا يفو) . مالسلاو ةالصلا هيلع بضغملاك
 ام هيف اذهف (هاملكي نأ اباهف) « قالطإلا ىلع ةباحصلا لضفأ امهو « امهنع

 ( . هباحصأ دنع ةبيهلا نم 55 لوسرلل

 عمج « ءارلاو نيسلا حتفب (ناعرس) : لوقن نأ حلصيو ( (سانلا ناعرس جرخو)

 ةعرسلا لهأ جرح : : يأ « دحاو ىنعم اوب ءارلا نوكسو نيسلا مضب ؛ (ناعرس) وأ عيرس

 ترصق : نولوقيو نوثدحتي اوراص « ةالصلا ترصق : اولاقو « سانلا نم جورخلا يف
 . ةالصلا

 لوطل ؛ نيديلا اذ كو يبنلا هيمسي (نيديلا اذ #5 يبنلا هوعدي لجر موقلا يفو)
 ملو رصقت ملا لاقف ؟تيسن مأ ٌةالصلا ترصق « هللا لوسر اي : لاقف) هيدي يف
 نيتدجسس دجسم مٹ ‹ نيتعكر ىلصف ذيب يبنلا ماقف (تيسن دق ىلب : لاق « سنأ

 و هنأ تيدحلا اذه يفف . اهنم هعفر يفو هضافخنا يف ةدجس لكل ربكي ؛ وهسلل

 ةالص تناك ةالصلا هذه نأ ملسمل ةياور يف ءاجو « ةالصلا مامتإ لبق ًايسان مّلس

 وذ لوقي ام حيحص له : ةباحصلا لأس دب هنأ : دواد يبأل ةياور ىف ءاجو « رصعلا

 معن : اولاقو اوملكت مهنأ ةياور يف ءاجو « معن يأ هيلإ اوراشأف ؟نيديلا

 نم مايقلا : يهو ةالصلا ءانثأ ىف لاعفألا ضعب تثدح هنأ ثيدحلا اذه ىفف

 نسم لصح يذلا مالكلاو « ديم هنم لصح يذلا مالكلا مث « هلاقتناو لك لوسرلا

 ىلع اذه لدف . ي يبنلا مهلأس امل ةباحصلا نم لصح يذلا مالكلاو « نيديلا يذ

 ىف مالكلاف « اهتحلصم نم اهنأل ؛ ةالصلا لطبت ال تلصح اذإ رومألا كلت نأ

 ةحلصم ىف هنأل ؛ ةعقاولا هذه يف لصح ام لثم يف ناك اذإ اهلطبي ال ةالصلا
 نإ» : دب هلوق يف ةالصلا يف ةي لوسرلا هنع ىهن يذلا مالكلا امأو « ةالصلا

 ىلاعت هلوق يفو قبس امك ۔ «سان انلا مالك نم ءيش اهيف حأصي ال هذه انتالص

 اذهف . مالكلا نع انيهنو توكسلا انرمأف : لاق |۲۲۸ : ةرقبلا| ( ناتق نب اوموفو)

 نك



 مارملا غولب حرش وهسلا د وجس باب. ةالصلا باتك

 4 بج هايف جده و هس ياها نو هاه ساه ساو تش ساس ساو سا سا ع ده سا سا رس ل ريع 6 ع تس د د دع يس عه هن ع اي دعا يي ع ع وص دي دع ظن اج ص ص يا ديس عا اس عا اس ع ياس يلا اج ضخ جا يس هس ع ص سعه اي يس دوس نس يا ع سا نس ل ع لا جا رع رص

 ؛ اهلطبي ال هنإف ةالصلا ةحلصم ىف اهئانثأ يف مالكلا هنم صّصخي نكل ماع هن
 بابي نم اذه نوكيو « ةالصلا ةفص باب يف قبس يذلا يهنلل ًاصصخم اذه نوكيف

 . صوصخل او مومعلا

 : ةميظع دئاوف هيف ثيدحلا اذهف

 كلذ نمو ءرشبلا ىلع يرجي ام هيلع يرجي رشب ديب ىبنلا نأ : ىلوألا ةدئافلا

 هنأ سانلل نيبتي نأ لجأ نمو « سانلا ملعي نأ لجأ نم ةالصلا يف وهسلاو نايسنلا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هَّقح ىف ٌولغلا ىفتنيف « مالسلاو ةالصلا هيلع ٌرْشب

 ال يشملاو ةكرحلاو ةالصلا ءانثأ يف مالكلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يف :ًايناث |

 . ةباحصلا نمو ديم يبنلا نم لصح امك « اهتحلصمل كلذ ناك اذإ ةالصلا لطبي

 ركذ وأ ركذت مث « ةالصلا مامتإ لبق مّلس اذإ هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يف : ًاثلاث

 لاط اذإ امأ « لصفلا لطي مل اذإ ةالصلا فنأتسي ال « قبس ام ىلع ينبيو اهمتي هنأ

 ةالصلا فانئتسا نم دب ال هنإف هؤوضو ضقتنا وأ ةدم دعب الإ ركّذتي ملو لصفلا

 . قبس ام ىلع ءانبلا عاطقنال ؛ اهؤأ نم
 ًاوهس اهمامتإ لبق مّلس اذإ وهسلا دوجس بوجو ىلع ليلد ثيدحلا يف : ًاعبار

 | و بدلا لعف امك « اهم مث
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 وهسلا دوجس باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 «اهنسف « مهب یلص ا يبدلا نأ « هاڪ نيصح نب نارمع نعو -۹
 ‹ هنسحو يذمرتلاو « دواد وبأ هاور . مّلس مث دهشت مث « نيتدجس دجسف

 . حصو مكاحلاو

 « مهب ىَّلص هو يبنلا نأ) : ه8 نيصح نب نارمع ثيدح اذه - 4

 نأ هيف ةقباسلا ثيداحألاك اذهو (مّلس مث « دهشت مث « نيتدجس دجس مث « اهسف

 ‹ نيتدجس دجس وهسلا اذه لجأ نم هنأو « ةالصلا ىف وهس هنم لصح يَ ىبنلا

 لعف امك ءوهسلل دجسي نأ هل عرشي هنإف هتالص ىف اهس نم نأ ىلع لدف

 نع ثيدحلا اذه یف ةدايزلا عوصوم وه اذه (ملس مث 3 دهشت) : هلوقو

 «مَلس مث نيتدجسلا دعب دهشت دم ىبنلا نأ ركذ هنإ ثيح « ةقباسلا ثيداحألا

 هنأ تركذ امنإو « نيتدجسلا دعب دهشت هنأ ركذت مل هلبق يتلا ثيداحألا امنيب

 000 روفلا ىلع مس مث ۽ دجس

 ا يس رولا ع نا ا الا ير ادع

 1 1440/۲ عانقلا فاشکو ٤ عومجلا] بدنلا

 مالسلا دعب وهسلا دوجس ناك اذإ : لاقف ثيدحلا اذهب ذحنأ نم ءاملعلا نمو

 ةيفنحلا بهذم وهو« ثيدحلا اذهب ًالمع؛ مّلسي مث « هدعب دهشتلاب ىتأي هنإف

 «مالسلا دعب وهسلا دوجس ناك اذإ ام صاخ اذهو « | 41- 40/١ بابللا |

 . مالسلا لبق اهيف دوجسلاف « ملس مث دجس هنأ اهيف ترم ىتلا ثيداحألاو

 (١) مكاحلاو 0 )46( ىذمرتلاو )1 ۰۳۹)دواد وبأ ۳/1
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 مارملا غولب حرش ٠ _ وهسلادوجس باب.ةالصلا باتك

fكاا دو هللا 21 لاق هاڪ يردخلا ديعس يبأ نعو -  

 نيرو كالا رطل AE ا“ ول

 يلا ع لا ل

 نأك « وهسلا ريغ اذهو « ةالصلا ىف كشلا مكح هيف ركذ ثيدحلا اذه - ١

 ا للا ا اع ىذا ىف كش ناشالا نع مح
 وأ رهظلا يف ًاعبرأ وأ ًاثالث وأ نيتنث ىلص له : وأ ؟مامتلا نم لقأ وأ ًاماق ىلص

 ا يلع ههنا ا هك ىلا كقرأ هين قلد نوقو نوع اعلا الا

 ثالشلا نآل ؛ ًاثالث اهلعجيلف ًاعبرأ وأ ًاثالث ىلص له كش اذإف « كشلا حرطيو

 نم مالسلا لبق وهسلل دجسي مث « اهمدع لصألاو « اهيف كوكشم ةعبارلاو ةنقيتم

Al NE 

Neg RG 

 قلا يلع ی هو تاک و ىف كفل هل لش ا ايات
 . هيف كش ام حرطيو

 . مّلسي نأ لبق نوكي ةلاخلا هذه يف وهسلل هدوجس نأو وهسلل دجسي هنأ هيف : ًاثلاث

 ناك نزلا EE ةنوستلا ريدلا ودي هر كلا ناقل اعمار

 رهظلا ةالص نأل ؛ ًاتس نوكتف هتالص هل ناعفشت وهسلا يتدجس نإف ًاسمخ ىلص

 ناك اذإف « عفش رجفلا ةالصو « عفش ءاشعلا ةالصو « عفش رصعلا ةالصو « عفش
 اهعرش هناحبس هللا نأ نيح ىف «ًارتو هتالص تراص عفشلا ىلع ةدايز ىلص

 ًاعفش ةالصلا نوكت يكلو « رتولا اذه لوزي نأ لجأ نم نيتدجسلاب يتأيف « ًاعفش



 وهمملا د وجس باب . ةالمصلا باتك مارملا غولب حرش

 “ EMRE»ع <« عع 5 ع ععم عع مع هي دعم عة م اك 5 5

 هتالص تراصو هلرابتعا ال كشلا اذه راص ثيحب « ًاماق ىلص ناك نإو

 كشلا اذه نأل ؛ ناطيشلل ًاميغرت نانوكي نيتدجسلا نيتاه نإف « عورشملل ةقفاوم

 هانعم ميغرتلاو « هل ًاميغرت ملسملا دجسيف « ناطيشلا نم ناسنإلل لصح اغإ

 ؛ بارتلا وهو : ماغرلا نم ذوخأم « هنأ مْعَر وأ « هقنأ هللا مغرأ : لاقي « ةناهإلا

 تيمس كلذل ؛ نيهأ دقف بارتلا يف هنأ غرم بارتلا يف هفنأ سد اذإ ناسنإلاو

 نإف هتالص يف كشي مل ملسملا ناك اذإف « لصألا اذه نم ًاذخأ ًاميغرت ةناهإلا

 اذه هل بلج يذلا ناطيشلا ةناهإل امهب ىتأ ناتدجسلا ناتاهو « ةحيحص هتالص

 . ساوسولا
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 مارملا غولب حرش وهسلا دوجس باب ةالصلا اتك

 الف « هللا لور یلص لاق: لاق ط دوعسم نبا نعو ۳۴۳۱
 ٠ ؟كاذ امو : لاق ؟ءيش ةالصلا يف ثدحأ هلل لوسر ب هل ليق مّلَس

 دجسف « ةلبقلا لبقتساو « هيلجر ىنثف . اذكو اذك تيلص :اولاق

 يف َثّدح ول هاو: لاقف ههجوب انيلع لبقأ مث لس مٿ« نيتدجس

  نوسنت امك ىسنأ « مكلثم رشب انأ اغإ نكلو « هب مكتأبنأ ءيش ة ةالصلا

 « ناوصلا رحتيلف تالص يف مكدحأ كش اذإو  ينوركذف تيس اذإف

 "'هيلع قفتم نيتدجس دجسيل مث ؛ هيلع متي

 نسب ملا ؛ مآسي مث ؛ متيلف : يراخبلل ةياور يفو
 . ءالكلاو مالسلا دعب وهسلا يتدجس دجس يبنلا نأ : ملسلو

 0 و هل عقو ام ىرخأ ةعقاو هيف ثيدحلا اذه - ۳۳۱

 هللا لوسر اي) : هلاولاق مّلس ان هنإ مث ء مهب ىَّلص م هنأ وهو , ةثلاث ةعقاو

 نع ٌرييغتو ديدج عيرشت اهيف لزن له : ينعي (ال : لاق ؟ةالصلا يف ءيش ثدحأ

 : اولاق) يب هنم ماهفتسا اذهو (؟كاذ امو) : ةي لاقف ؟لوألا يف ناك يذلا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع مح ىلص هنأ ىنعمب (اذكو اک تيلص

 كنإ : هل اولوقي مل مهنإ ثيح « و هللا لوسر عم ةباحصلا بدأ هيفف

 نوكي اعر هنأل ؛ (؟ةالصلا يف ٌءيش ْتَدَحْأ) : اولاق لب « توهس كنإ وأ ء تيسن
 مل 3 هللا لوسر عم مت دش نم مهف 5لا نم دج عيرضت تدح دن

 ًاسمخ تيلص : ىنعي (اذكو اذك تيلص) : اولاق مهنإف اذل ؛ هتتطخت ىلع اوؤرجي

 لبقأ مث« مّلس مق « نيتدجس دجسو « ةلبقلا لبقتساو « هيلجر زب ىبنلا ىنشف)

 . ثيدحلا رخآ ىلإ (... : لاقو ههجوب سانلا ىلع

 . )٥۷۲( )۸٩4( ملسمو« (5313/1)يراخبلا(١)

 . (601) يراخبلا(5)

 . (ة5) (9۷۲) ملسم(5)
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 وهسلادوجس باب .ةالصلا باتك ظ مارملا غولب حرش

 همم مما mmnmEHHHE ماه و هام تماس جساس سامع عاش هاو عع ساس سام سام سه عه و جك يات ع يو هاو سه ساما م ساو ساس سمعو ساهم هاهم عا س سم ماما ع سوا م سه ساه هاه همه ع ا هاش ساو EH هاهم ا ماسا»

 نم غرف ىتح ركذي ملو , ًاسمخ ىّلصو يسن اذإ ناسنإلا نأ ىلع اذه لدف
 يف وهو ركذ اذإ امأ « ةحيحص هتالصو « وهسلل نيتدجس دجسي هنإف « ةسماخلا

 مث« دهشتلاب يتأي مث « ةدايزلا يف رمتسي الو « سولجلا هيلع بجي هنإف ةدايزلا

 هذه نأب ًاملاع ناك نإف ٠ هفلخ ناك نمو . مالسلا دعب نيتدجس دجسي مث ملي

 وأ هعم مسي مث « مامإلا دوعي ىتح رظتنيو سلجي لب « اهيف هعباتي ال هنإف ةدئاز
 نأ لاجرلا نيمومأملا ىلع بجي هنإ ذإ « هيبنتلا دعب نوكي اذهو « هسفنل ملسي

 عجري ملو مامإلا رمتسا نإ نكل « قبس امك نقفصي نهنإف ءاسنلا امأو « اوحبسي

 هعبات نمو « هوعباتي نأ مهل زوجي ال مهنإف  هسفن باوصب ًامزاج هنوكل  مهلوق ىلإ
 وهو هعبت نم امأ  ًادمعتم ةالصلا ىف داز هنأل ؛ هتالص تلطب ةدئاز اهنأ ٌملاع وهو

 مامإلا ةالصو « ةحيحص هتالص نإف « ةدئاز اهنأ لهاج وأ « يعرشلا مكحلاب لهاج

 . ةدايزلا دمعتي ملو هسفن باوصب مزاج هنأل ؛ ةحيحص ًاضيأ نوكت

 الو ةحيحص هتالصف لصفلا اهيف لاط ةدم دعب الإ ةدايزلاب ملعي مل اذار

 ؛ لصفلا لطي مل اذإ مزلي دوجسلا نإ ثيح ؛ هّلحم تاف دوجسلا نأل ؛ هيلع دوجس

 . وهسلل نتدجس دجسي هنإف لصفلا لطي لطي ملو ركذ اذإف

 ول : ينعي (مكتأبنأل ةالصلا يف ءيش قدح ول) : لاقو لل ههجوب لبق م مث
 ال هنأ يهو ةيلوصأ ةلأسمل ليلد هيف اذهف . مكتأبنأل ةالصلا يف ديدج ءيش عرش
 ٠ . ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زوجي

 هو يبنلا نأ تابثإ هيف اذه (نوسنت امك ىسنأ مكلثم رشب انأ اغإ) : هلوقو

 سهو نيمل_ىلا ةحلصم لجأ نم رشبلا ىسني امك ىسني هنأو « مدآ ینب نم رشب

 نيبي نأ لجأ نم نيملسملل ةحلصم ةالصلا يف هوهسو ةَ هنايسن يفف « عيرشتلا

 . وهس مهل لصح اذإ نولعفي ام مهل
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 مارملا غولب حرش وهسلا ن وحس باب .ةالصلا باتك

 سم م م م سه م وام سه سم ام كه سام ماك عاب سه ساس هو بك EEE HEEL جامو ماوس مامق5 هاوار قم ماو هرم سهاس ع عا شام كان قاهر ساروا مه سام ساهم مس مما م HEY وام سه ساس ع سس ه »اوم

 ًاسمخ مهدحأ يلصي نأك « ةلاحلا هذه لثم مهل عقو اذإ هنأ مهل نيب مث
 نيتدجس دجسي « مالسلاو ةالصلا هيلع لعف ام لثم لعفي هنإف « عبرأ نم ًالدب
 «ةدايز نم ةالصلا يف لصح ام هلل دمحلاو ليزي اذهو « مّلسي امدعب وهسلل

 ْ . اهلا ريسيت نم اذهو . أطخ نم اهيف صح ام وحعو

 : ةميظع دئاوف هيف ثيدحلا اذهف

 در اذه يفو «رشبلا ىلع يرجي ام هيلع يرجي رشب ايب يبنلا نأ هيف : ًالوأ
 هنأو ءرون نم قولخم هنأ وأ« رون هنأو ًأرشب سيل هنأ ءاعداو دو هقح ىف ولغلل

 . مدآ لبق قلخ

 وهسلل دجسي هنإف ًايسان ةعكر ةالصلا يف داز نم نأ ثيدحلا يف : ًايناث

 . ةدايزلا كلت ببسب هتالص لطبت الو « نيتدجسس

 نأ « مكحلاب لهاج هنكل اهب ملاع وهو ةدايزلا يف مامإلا عبات نم نأ هيف : ًاثلاث
 هيلع  هوعبات مهنأ عم « ةداعإلاب مهرمأي مل يب ىبنلا نأل ؛ ةحيحص هتالص

 هنيب ىستح مكحلاب نيلهاج اوناك مهنأل ؛ ةدئاز اهنأ نوملعي مهو  مالسلاو ةالصلا

 . هللا ريسيت نم اذهو « و هللا لوسر مهل

 ؛ ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زوجي ال هنأ ةيلوصألا ةلأسملا هيف : ًاعبار

 . (مكتأبنأل ءيش ةالصلا يف ثدح ول) : هلوقل

 : هو هلوقلو ء اهسم اذإ مامإلا هيبنت بوجو ىلع ليلد ثيدحلا يف : ًاسماخ

 . «ءاسنلا قفصتلو لاجرلا حبستلف مكتالص يف ءيش مكبان ذإف»

 ةدايزلا نم غارفلا دعب الإ ركذي ملو ًاوهس ةالصلا يف داز نم نأ هيف : ًاسداس

 هنأ فرع اذإف « عوجرلا هيلع بجو اهيف وهو ةدايزلا ركذ نإف « ةحيحص هتالص نأ
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 وهسلا نوجس باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 عن رم ام د مار نو ياو سام سارا سهام فار هاهم هسه مه وما م هيرو همم هيهات هاهم Rm mma manna دع عروق RHIAN معتم عي عاج جم عم ب

 ملعي وهو رمتسي الو وهسلل دجسيو سلجيو عجري نأ هيلع بجو الثم ةسماح يف
 تلطب رارمتسالا هل زوجي ال هنأ ملعيو ةدئاز اهنأ ملعي وهو رمتسا اذإف « ةدئاز اهنأ

 . هتالص

 لطي ملو« مالسلا دعب وهسلا رّكذت اذإ هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يف : ًاعباس
 طقسي هنإف لصفلا لاط اذإ امأ ءوهسلا ىتدجس دجسي نأ هيلع بجي هنأ « لصفلا

 . ةحيحص هتالصو « وهسلا دوجس هنع
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 مارملا غولب حرش وهسلا دوجس باب-ةالصلا باتك

YYرفعج نب هللا دبع ثيدح نم يئاسنلاو « دواد يب أو . دمحألو  

 . ةي نبا هحّحصو ؛ مّلسُي امدعب نيتدجس دجسيلف هتالص يف كش نم : ًاعوفرم

 ٠ يف مدقت دق (ملسي امدعب نيتدجس دجسيلف هتالص يف كش نم) - ۲

 ىنبي هنأب ًاثالث وأ نيعنث ىَّلص له ناسنإ كش اذإ هنأ يردخلا ديعس ىبأ ثيدح
 لجأ نم دجسي هنأب لوقي ثيدحلا اذه امنيب « مالسلا لبق دجسيو َنَقيتسا ام ىلع

 نيرمألا الك نأ  ملعأ هللاو  عمجلا ؟نيئيدحلا نيب عمجلا امف « مّلسي نأ دعب كشلا

 مالسلا دعب دجس ءاش نإو « ديعس يبأ يف امك مالسلا لبق دجس ءاش نإ « زئاج
 : نيمسق ىلع ةالصلا ىف كشلاو . ثيدحلا اذه يف امك

 نيقيلا ىلع هيف يسبي اذهف ءيش هيف هنظ ىلع بلغي مل كش : لوألا مسقلا

 . وهسلل دجسيو لقألا وهو

 دجسسيو هنظ ىلع بلغ ام ىلع هيف ينبيف نظ ةبلغ هعم كش : يناثلا مسقلا
 . وهسلل

 )١( ىئاسنلاو ء (۱۰۳۳) دواد وبأو « (١/ه9) دمحأ ۳/٠٠ « ةعزخخ نباو )۱٠۳۳( .
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 وهسلادوجس باب. ةالصلا باتك ته حرش

 كش اذإ» : لاق دلل الا لوسر نأ ةبعش نب ة ةريزلا نمعو - 7

 داد وبأ ءور هيل وهس الو نساجی مشق مسي لانو «نتدجم

 . )0 فيعص دنسب - هل ظفللاو ينطق رادلاو « هحام . نباو

 امدعب ركذت نإف « ًاوهس لوألا دهشتلا كرتو ماق نم نأ هيف ثيدحلا اذه - ۳

 يذلا دهشتلا نع ًاضوع وهسلل دجسيو ؛ رمتسي لب « دوعي ال هنإف ًامئاق متتسا

 دجسي الو « لوألا دهشتلاب يتأيو عجري هنإف امئاق متتسي نأ لبق ركذت نإ امأ « هكرت

 هنأوع دهشتي ملو نيتنثلا نم ةي همايق يف قبس يذلا ثيدحلا مومع نكل « وهسلل

 مايقلاو ةكرحلا لوصح نم كلذ يف امل « وهسلل دجسي هنأ ىلع لدي « وهسلل دجس

 . وهسلا دوجس بجوتست ةالصلا يف ةدايز هذهو « عوجرلا مث

 مل نإ هنأب لوألا دهشتلا نع ماق نمل ليصفت هيف ثيدحلا اذه نأ لصاحلاف

 يف قبس امك « وهسلا دوجس هيلعو عجري الو يضع هنأ متتسا امدعب الإ ركذتي
 : ءاملعلا لاق . عوجرلا هيلع بجي هنإف ًامئاق متتسي نأ لبق ركذت نإ امأ هيو هلعف

 لوألا دهشتلل سولجلاو « نكر يف عرش دقف ًامئاق متتسا اذإ هنأ كلذ يف ةمكحلاو

 مل هنإف ًامئاق متتسي نأ لبق ركذ اذإ امأو « بجاولا ىلإ نكرلا نم عجري الف « بجاو
 وهسلل دجسي هنكل « هيلإ عجريف « سولجلا زيح يف لاز ام وه اغإو « نكر يف عرشي
 . نيتلاحلا ىف

 ديزي نب رباج هدانسأ ينو « /FVA ينطق رادلاو « )۸¥( هحام نياو <« ١١( *”"ة)دواد وبأ 060

 . (۱۸۲۲۲) دمحأ دنسم رظناو « هيوقت دهاوش هل ثيدحلا نکل « فيعض وهو . ىفعجلا



 مارملا غولب حرش وهسلا دوج باب. راسل ماعلا

Oهد  Eيقهيبلاو رازبلا هاور  

)۱( 

 ص

 نات لغ ل دي تيدا اده

 هيلع سيل مومأملا نإف مامإلا هسي ملو مومأملا اهس اذإ هنأ : ىلوألا ةلأسملا
 .« مومأملا نع مامإلا اهلمحتي يتلا لئاسملا نم هذهو « مامإلا هلمحتي : هن أل  دوجس

 . ةلأسم هذه

 نإو دوجسلا همزلي مومأملا نإف مومأملا هسي ملو مامإلا اهس اذإ هنأ : ةيناثلا ةلأسملا
 الف « هب متؤيل مامإلا لعج اغإ» : هيو هلوقل ؛ امال ات: وه مومأملا نم لصحيا ول
 ىلإ ىدعتي ال مومأملا وهس امنيب « مومأملا ىلإ ىدعتي مامإلا وهسف «هيلع اوفلتخت
 فل اهس اذإ مومأملا نأ نايب نم دب الو . ثيدحلا اذه هيلع لدي ام اذه « مامإلا
 اذإ امأ « ةالصلا لوأ نم مامإلا عم ناك اذإ امب ديقم وهس دوجس هيلع سيل مامإلا

 . ملسي نأ دارأو هب قبس اب ىتأ اذإ دحسي د انوي ناك

e 

 of aE» هيلإ راشأ اغِإو « هدنسي مل يقهيبلا نإ مث « رازبلا دنع هدجأ مل (1)

 . فيعض وهو « بعصم نب ةجراخ هدانسإ ىفو « ۳۷۷/١ ينطق رادلا هجرخأ دقو
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 ١ _ وهسلادوجس باب. ةالصلا باتك ا 00 مارمل ا ولب حرش

oناتدجس وهس لکل: لاق 6 ىسنلا ن نع ؛ ع 50اب نعو -  

 . ا فیعض دنسب هحام ٠ نسأو ¢ دواد وبأ هآوز . املس امدعب

 نكل « ةقباسلا ثيداحألا  ًاضيأ هيلع لدت اذه (ناتدجس وهس لكل) - ٥

 ثيداحألا عم ضراعتي (ملسي امدعب) : هلوقف . رظنلا لحم اذه (ملسي امدعب)
 «مالسلا لبق وهسلا دوجس هيف لصح ام اهيف ةقباسلا ثيداحألا نإف « ةقباسلا

 ضراعتي الف فيعض ثيدحلا اذهو « مالسلا دعب وهسلا دوجس هيف لصح ام اهيفو
 له « ةلأسملا هذه يف اوفلتخا هللا مهمحر  ءاملعلاو . ةقباسلا ثيداحألا عم

 هّضعبو مالسلا لبق هضعب وأ « مالسلا لبق هلك وأ  مالسلا دعب هلك وهسلا دوجس

 لبق هلك وهسلا دوجس نأ ىلإ بهذ نم مهنمف : لاوقأ ةثالث ىلع ؟مالسلا دعب

 نم مهنمو « مالسلا دعب هلك وهسلا دوجس نأ سكعلا ىلإ بهذ نم مهنمو « مالسلا

 نكلو « مالسلا دعب هلك زوجيو مالسلا لبق هلك زوجي وهسلا دوجس : لاقو طسوت
 ةدايز نع ناك نإو « مالسلا لبق نوكي نأ لضفألاف صقن نع ناك نإ هنأ لضفألا

 هللا همحر حراشلا هحجر يذلا وه اذهو « مالسلا دعب نوكي نأ لضفألاف ةالصلا يف

 ىربكلا ةنودملا | كلام بهذم وهو « ثيداحألا نيب اعمج (مالسلا لبس) هباتك يف

TV 

 دوجس امأف « (هريغو وهسلا دوجس باب) : لاقف بابلا لوأ يف فلؤملا مجرت دق

 ۽ ناعوت وهو وهسلا ريخ دوجسلا ىلع مالكلا ىقبيو « هيلع مالكلا مدقت دقف وهسلا

 . ركشلا دوجسو ةوالتلا دوجس : امهو

 « ةدجس اهيف ةبآ ناسنإلا أرقي امدنع عرشي يذلا دوجسلا وه : ةوالتلا دوجس

 نيملسملل وأ ناسنإلل ةمعن ددجتت امنيح عرشي يذلا دوجسلا وه :ركشلا دوجسو

 هيف لاق « يسنعلا ملاس نب ريهز اهدانسإ ىفو « (۱۲۰۸) هجام نباو « (۱۰۳۸) دواد وب ا )١(

 . ثيدحلا ركنم ىصمح : ىنطقرادلا

YY 



 مارملا غولب حرش وهسلا دوجس باب.ةالصلا باتك

 مه سم مس هاد دعو BTA سم م دوا هاهم سامع سه ساس سا سه ساس ماه هاه اع سماع ساروا سا HEEE سه ساس ساو ل سها ع سانام سام ساه ساه اها ماع اس سه ساس ساو SHAS SHR ماسلا

 ةيتآلا ثيداحألا يفو . نيملسملا نع وأ ناسنإلا نع ةمقن عفدنت وأ« ًامومع

 . نيتبسانملا نيتاه ىف دوجسلا ةيعورشم

 وه لمه اوفلتخا نسکلو « هتيعورشم ىلع ملعلا لهأ عمجأ ةوالعلا دوجس و

 نو رجأ ل كم نم ؛ يحس هنأ ىلع ماما لعأ وهف ايست بج

 ظ ءامإلا بهذو . ire ا د۲ مومجماو أذ فاصنإلا |(ءاشن نأ

 ؛[١/4١1 بابللا ] ةنس الو ضرفب سيلو بجاو ةوالتلا دوجس نأ ىلإ ةفينح وبأ

 امأو ‹ ىعطق ليلدب تبث ام ضرفلاف « بجاولا نيبو ضرفلا نيب ًاقرف هدنع نأل

 لاح الك ىلعو « ةيفنحلا دنع ليصفتلا اذهو « ىنظ ليلدب تبث ام وهف بجاولا

 . ىتأي امك حيحصلا وهو « ةنس ةوالتلا دوجس نأ ىلع روهمجلاف

 « ةدجس ةرشع سسمخ : ليقو « ةدجس ةرشع عبزأ نآرقلا يف ىتلا تادجسلاو

 ‹ (لحنلا) ةروس يفو « (دعرلا) ةروس يفو « اهرخآ يف (فارعألا) ةروس يف : يهو

 اهلوأ يف ناتدجس (جحلا) ةروس يفو « (ميرم) ةروس يفو « (ءارسإلا) ةروس يفو

 ؛ ةدجسلا ( ( ملا) ةروس ىفو ؛ (لمنلا) ةروس يقو « (ناقرفلا) ةروس يقو « اهرخأ ىفو

 ةروسس يفوءاهرخخأ يف و (مجنلا) ةروس يقو ؛ (هتايأ تلصف ںاتک مح) ة هروس يو

 ةدحس ةرسسع عبرأ هده « اهرخأ ىف (قلعلا) ة هروس ىفو ؛ (تقشنا ءامسلا اذإ)

 نأ حيحصلاو . (ص)ةدجس يه هرس ةسماخلاو « ہلحس ةرسشك سمح : ليقو

 ةبوت ةدجس مالسلا هيلع دوادل ةبسنلاب ىه امنإو « ةوالت ةدجس تسيل (ص) ةدجس

 | هوانيبنل ةبسنلاب ىضهو :۲٤ صل ©« 19 َباَنأواَرَرَحَو یری اف هام درود نظوزف

 : ىلاعت هلوقل ًالاغتما كلذو ءدجسف دوادب ىدتقا لَ انين نإف « ءادتقاو ركش ةدجس
 3 طم ل
 ع , © هلال 2 8 5 IT 2 ت ر ر7 را 0 ت ت

 ءايبنألاب ىدتقي نأ دك انيبن رمأ دقق « ٠[ : ماعنألا] 6 هيفا مهن دهم هلا ی ده نيزلا كنتو ف

¢ 



ELT 

 تايآلا رخآ ىلإ دوف لع یه اھت اء اجح َكَلِيَو) ماعن ألا ةروس يف نيروكذملا ‹

 اک يبدلاذ ( تاو اکا رکو یر فساد هفتاد یاد یو ) : ىلاعتو هناحبس هلل لاق مث

 ؛ ةوالتلا دوجس نم دعت الو ةوالت ةدجس تسيل ىهف « ءادتقالا باب نم اهدجس

 امل دازلا نتم يف لوقي اذهلو ؛ ةالصلا جراخ نوكت اغإو « ةالصلا ىف ْعَرْشُت ال كلذلو

. 
و دمحم انيبنل ةبسنلاب : ينعي (ركش ةدجس ص ةدجس) : تادجسلا ددع ركذ

 

 دجسي امنإو (قلعلاو « قاقشنالاو « مجنلا) یهو « اهيف دجسي ال لّصفْلا تادجس

 عومجملا ] لصفملا ريغ يف يتلا تادجسلا يف ٣/۴ [ ٠ عرشي دوجسلا نأ حيحصلاو

 يف دجس 5 هنأ سابع نبا ثيدح يف يتأيس امك « هريغو لصفملا تادجس يف

م ۽ قلعلاو قاقشن الا يف دجس هنأ ةريره يبأ ثيدح يفو « مجنلا
 مالسإ نأ ملعلا ع

 ربيخ ماع ارخأتم ناك ةريره يبأ .

 اإ ؛ جحلا ةروس نم ةيناثلا ةدجسلا يف دوجسلا عرشي ال ةيفنحلا دنع هنأ امك

 هذه ىقبت لاح لك ىلع ۳/١ ١ بابللا |اهلوأ ىتلا ة ةدجبسلا يف عرشي

 دنع دوجسلا ُبَحَبسُي اهلك ةرشع عبرألا تادحسلا هذه نأ حيحصلاو « تاداهتجا

 ( اهب رورملا

 عرشي الف عماسلا امأ  هيلإ عمتسي يذلا عمتسملاو ئراقلل عرشي دوجسلا نإ مث

 . دوجسلا هل عرشي ال اذهو « عامتسالا دصقي ال يذلا وه : عماسلاو « هل

 كنأل ؛ دجست ال كنإف « ةدجس ةيآ ىلع رم مث « أرقي نآرقلل ئراقو تررم ولف

 وأ ةالصلا يف ناك ءاوس « عمت_.بىلاو ئراقلل عرشي امنإو « عامتسالا دصقت مل

 امك هعم اودجسو دجسو هباحصأ ىلع نآرقلا أرقي لَو ىبنلا ناك امل هنأل ؛ اهجراخ

 . ىتاي

To 



 مارملا غولب حرش 00 وهسلا هوجس باب.ةالصلا باتك

 همام مع مة معمم مم هاش” ا« سهر م سا سام سوو رس سر هس ساو م سانا سواه هاش سا ساس هاكات عه نه 8 م ها مهاس سما م سم ساعه هام هس و ساو يك ماو ساو سام م هم ساه عام اهات 4 سم ماس سه ساروا ماع ا ماعا»

 ريبكتلا نمو « ةراهطلا نم ةالصلل طرتشي ام ةوالتلا دوجسل طرتشي له هنإ مث
 ةالص زوجت ال امك « يهنلا تقو يف زوجي ال هنأو « ميلستلا نمو « عفرلاو ضفخلا ىف

 ؛ ةالصلل عرشي ام هل عرشي هنأب « لوق اذه نأ : باوجلاو ؟يهنلا تقو يف ةلفانلا

 هنأ : يناثلا لوقلاو . [ 5608/7 عومجملاو ٠٠١ - 5648/5؟] ينغملا ةالصلا نم عون هنأل

 « عفر اذإو دجس اذإ ربكي الو « ةراهطلا هل طرتشت الف « ةالصلل عرشي ام هل عرشي ال

 . ليلد ال هنأل ؛ حجارلا وه يناثلا لوقلا اذهو « ىهنلا تقو يف زوجيو « هنم ملسي الو

 « تقو لك زوجت ةوالتلاو « ةوالتلل عبات وه اغإو « ةالصلل عرشي ام هل عرشي هنأ ىلع

 ۷۷و ۲۷۰/۲۱ ةيميت نبا ىواتف عومجم | ئضوتملا ريغو ئضوتملا نم زوجتو
6/1[ 

 اننإف ثيداحألا ىلع رن امدنعو « ةوالتلا دوجس ماكحأ نم لمج هذهف

 . ماكحألا هذه اهنم جرختسن



 وهسلا دوجس باب. ةالصلا باتك _ ٠ _ مارلاغولب حرش

  - TTيف زم هللا لوسر عم انج لاق هك ةريره يبأ نعو :

 (َكيَرْتيارآ و (ْثَقَتْنَأَ امَسلااَذِإ رف ٠ لسم هأور

 ٦ - لئاسم ةدع هيف ثيدحلا اذه :

 و ىبنلا نإف « ةوالتلا دوجس ةيعورشم ىلع ليلد هيف : ىلوألا ةلأسملا

 1 . هلذحس

 ؛ عمتسمللو ئراقلل عرشب ةوالتلا دوجس نأ ىلع ليلد هيف : ةيناثلا ةلأسملا

 . هعم سانلا دجسو دجس لو ىبسلا نأل

 ىلع ادر لصفملا يف دوجسلا ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا ىف :.ةثلاثلا ةلاسملا

 أدبي « نآرقلا نم ريخألا بزحلا وه لصفملاو « لصفملا ىف دوجس ال هنأ معز نم

 يهو « تادجس ثالث هيفو « فحصملا رخآ ىلإ (تارجحلا) نم وأ /ق)ةروس نم
 . (قلخ يذلا كبر مساب أرقا)و (قاقشنالا)و او (مجنلا) ين

 قاقشنالا يفو « ةروسلا رخآ يف 4 وديع ياو جتا: ىلاعت هلوق ىف (مجنلا) ىف

 ةروصم ىفو 228 دددجسيال نالا منع ئرفادل د يب نوسم شاق : ىلاعت هلوق يف

 . 44: © برفاودجشاوهىطنال ال ) : ىلاعت هلوق يف قلعلا

 )۱( مقرب )٤۷۸( )۱۰۸( .

TY 



 مارملا غولب حرش | وهسلا دوجس بابة ةالصلا باتك

 داع نم تسيل لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو ضخ

 10 يراحتبلا هأور . اهيف دجسي هم هللا لوسر تيأر دقو « دوجسل

 نم تسيل (ص)) : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح يف - ۷

 ةدجس نأ : هانعمو « دكؤملا رمألا هب دارملاو « ةيزع عمج : مئازعلاو (دوجسلا مئازع

 اهنأ ىلع لدف (اهدجسي دو ىبنلا تيأر دقو) « ةدكؤم ةدجس تسيل (ص)

 «ةدكؤم ةنس : نيمسق ىلإ مسقنت ةنسلاف « ةدكؤم ريغ ةنس اهنكلو « ةبحتسم

  نوكو « ةدكؤملا ريغ ةنسلا نم يناثلا عونلا نم (ص) ةدجسف « ةدكؤم ريغ ةنسو

 اهدجسو « ةبوت مالسلا هيلع دواد اهدجس دقو « اهبابحتسا ىلع لدي اهلعف ديم ىبنلا

 . ءادتقاو ًاركش ديم انيبن

 دكؤم سيل هنأ الإ (ص) يف دوجسلا ةيعورشم ىلع ليلد هيف ثيدحلا اذهف

 RR ينعي  دوجسلا م "ازع نم سيل هنأو « بابحتسالا

 هو 3 دَ رے

EEEنما 4 بَ  reرتو نی بصح ةروص یف ناک هءاح  

 امهنم فاح دوادف « هيف يلصي يذلا ىّلصْلا : ينعي« بارحا هيلع
 ا رق لج لب ےس ١ يح لح

 هنأل [51-11 : ص] | 6 من عقد واد عاود 27: ا. بارحملا أو اورو ذإ مضل اوب كتا ل زهر

 ريغ ناك مهئيجم نإف ًاضيأو « ناكملا اذه يف دحأ هيلع لخدي نأ هتداع نم سيل

 اصعب عب نامصح فحل اوُناَوٍ مهنم عزفف « بارحما اوروست مهنإ ثيح « يداع

 هنم عقو أطخ ىلع ههيبنتل هايتأ امهف « ةصقلا ىلاعتو هناحبس ركذ مث 4 ضب
 ثحبت ال نحنق «أطخلا اذه انل ركذي مل هناحبس هللاو « مالسلاو ةالصلا هيلع

 ' نيذه نايتإ نم دوصقملل هبنتو ءأطخلا اذهل مالسلا هيلع دواد هبنتف « هنع

 هنأ ىلع كلذ َلدف « ًادجاس : ينعي « ًاعكار رخو « هللا ىلإ باتو مدنف « نيمصخلا

 )١( مقرب )١1١59( .



TITTIES هاير مهجر اريل هر رام هن م 
rake 

 نم ركُذ ام امأو . هيلإ باتو هبر ىلإ عجر : يأ « بانأو « ىلصي ًامئاق ناك

 . هبذكت الو هقدصن ال هيف فقوتن نحنف مالسلا هيلع دواد ةصق يف تايليئارسإلا

 ؟اهدنع دجسي نأ هيلع ةالصلا ىف ىلصملا اهأرق اذإ له : انه لاؤسلاو

 جراخ كلذ اهنإو « اهدنع دجسي الف ةالصلا ىف ةدجسلا هذه أرق اذإ : اوج ا

 . ةالصلا



 مارملا غولب حرش وهسلا دوجس باب.ةالصلا باتك

 نوكرشملاو نوملسملا هعم دجسو « مجنلاب دجس هيب يبنلا نأ تبث - ۸
 اودجسف « هتغالبو هتحاصفو نآرقلا اذهب اورهب دق مهنأل ؛ نيرضاح اوناك نيذلا
 نيكرشملا نأ ةشبحلا يف نيذلا نيملسملا لبو ٌربخلا رشتنا املف . نيملسملا عم
 نيملسملا ضعب نإ ىتح « اوملسُي مل مه ةقيقحلا يفو « اوملسأ مهنأ اونظ « اودجس

 . كلذ ببسب ةشبحلا نم اوؤاج

 : لئاسم ىلع ثيدحلا اذه لدف

 . ةوالتلا دوجس ةيعورشم : ىلوألا ةلأسملا

 لوقي نم ىلع در هيف اذهو « لّصفمْلا ىف دوجسلا ةيعورشم : ةيناثلا ةلأسملا
 ١ . لصفملا يف دجسي ال هنأب

 لك هللا لوسر نأل ؛ عمتسمللو ئراقلل عرشي ةوالتلا دوجس نأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 . هدنع نمو ةه لوسرلا عيمجلا دجس دقو « نوعمتسم هدنع نمو « یراق

 )١( مقرب )۱١۷١( .



 ملف « مجنلا هيو يبنلا ىلع تأرق : لاق هت باث نب ديز نعو ۹
 . "هيلع قفتم . اهيف دجسي

 , يم هنع تباث اذهو « مجنلا يف دجس هنأ هيف هلبق يذلا ثيدحلا -

 امهنيب لهف « دجسي ملف ©: يبنلا ىلع اهأرق تباث نب ديز نأ ثيدحلا اذه ىفو

 ره ًاديز نأل ؛ دجسي مل دَ يبنلا نأل ؛ ضراعت امهنيب سيل : باوجلا ؟ضراعت

 ليلد هيف ثيدحلا اذهف « عمتسملا دجسي ال هنإف ئراقلا دجسي مل اذإو « ئراقلا

 نب ديزل ةليضف هيفو . عمتسملا دجسي ال هنإف ئراقلا دجسي مل اذإ هنأ ىلع
 . هتءارق ىلإ عمتسا ديب ىبنلا نإ ثيح هو تباث

 )١( يراخبلا )٠١1/7( (هالال) ملسمو ؛ .



 مارملا غولب حرش وهسلا د وجس باب. ةالصلا باتك

 حلا روس تسلمت لاق نادل نب دلاخ نعرا °

 (١7 ليسارملا) يف دواد وبأ هاور : نىتدج 5-5

 ‹رماع نب ةبقع ثيدح نم الوصوم يذمرتلاو « دمحأ هاورو 1

 . "'"فيعض هدنسو . اهأرقي الف امهدجسي مل نمف : دازو

Ny:ىلاعت هلوق يف اهلوأ يف جحا ةروس يف نيتدجسلا توب ىلع ليل ثيدحلا اذه -  : 
 رک ا راو شا کپ م ےک رس

 لابو موجتلاو ر رمق ًاوسمّسلاَو ض رال ا ف نمو تاويل ف نم ل دحج لد لات أرترلأ)

 مرک نيد هلامق هلان نمو بادعلا وع اع یس راثکو اتلان رکو اود لاو رج او

 اد سارأو تحصر انماء سيداتي هلوق يف اهرخآ يفو )® ايام لعقد لانا

 روسلا نيب نم تصح ةروسلا هذهف (© رشي كأ كل لكنا مک اودبعاو
 . اهرخآ يفو اهلوأ يف نيتدجس اهيف لعج هللا نأب تلَّصْفو

 : نيتلأسم ىلع ثيدحلا اذه لدف

 هضعب نأو « لضافتي نآرقلا نأ كش الو « جحلا ةروس ةليضف : ىلوألا ةلأسملا

 ( لضافتت روسلاف « ضعب نود هضعب ىف هللا اهلعجي صئاصنخل ؛ ضعب نم لضفأ

 ةروس لضفأ ةحتافلاف « نآرق هّلك لجو زع هللا مالك هلك هنأ عم « تايآلا كلذكو

 نيتدجسب تلضف ححلا ةروسو « هللا باتك يف ةيآ لضفأ يسركلا ةيآو « نآرقلا يف

 يه اهنأ يضقي ال اذه نأ عم « روسلا نم اهريغ يف ةيصاخلا هذه دجوت ال ثيحب

 . ةيصاخلا هذهب اهريغ ىلع لضف اهيف نكلو « نآرقلا نم لضفأ

 ىلع ادر« ةروسلا هذه ىتدجس ىف دوجسلا ةيعورشم ىلع ليلد هيف : ةيناثلا ةلأسملا
 . ةيناثلا نود ىلوألا ةدجسلا ىلع روصقم هنأ وأ « امهيف دوجسلا عرشي ال هنأ معز نم

 )١( تاقث هلاجر لسرم وهو « (78) مقرب .
 دمحأ(؟)  (VTE)ظفحلا ء ىيس وهو« ةعيهل نب هللا كيك هدانسإ يفو ؛ (هال8) يدمرتلاو ؛ .
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 نمف « دوجسلاب رغ انإ « سانلا اهيأ اي : لاق اط رمع نعو _ ۲

 : هيفو « يراخبلا هاور . هيلع مثإ الف دجسي مل نمو « باصأ دقف دجس

 . "!طوملا يف وهو . ءاشن نأ الإ دوجسلا ضرفي مل ىلاعت هللا نإ

 يف نآرقلا نم أرقيو « ربنملا ىلع ُبطخي يَ باطخلا نب رمع ناك - ۲

 ناك تارملا نم ةرم يفو ؛ سانلا دجسو دجسو لزن « ةدجسلاب رم اذإف « ةبطخلا
 دوجسلل اوؤيهتو سانلا لواطتف « دجسي ملف ةدجسلاب رمو لحنلا ةروس ىف أرقي
 بجاوب سيل دوجسلا اذه نأ ىلع مههّبن مث  دجسي مل هبط هنكل « مهتداع ىلع
 ادصاق دوجسلا كرت دق وهف (ءاشن نأ الإ دوجسلا انيلع ضرفي مل هللا نإ) : لاقف

 نم ةجح لوقلا اذهو « بجاوب سيل ةوالتلا دوجس نأ سانلل نيب نأ لجأ نم
 ٠ : نيتيحاأن

 لوقو ؛ نيرضاحلا نم دحأ هضراعي ملو « يباحص لوق هنأ : ىلوألا ةيحانلا

 . حيحصلا ىلع ٌةجح هنإف ٌرخآ يباحص هضراعي مل اذإ يباحصلا

 لاق دقو « باطخلا نب رمع دشارلا ةفيلخلا لوق اذه نأ : ةيناثلا ةيحانلا

 . «يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنسب مكيلع» د يبنلا

 نم وه امنإو « بجاو ةوالتلا دوجس نأ ىلإ نوبهذي نيذلا ةيفنحلا ىلع در هيفف
 . بابحتسالا باب

 ةلوهسو هتلوهسل ؛ اطوملاب يمس « كلام مامإلا أطوم : ينعي (أطوملا يف وهو)

 . هيف ةعجارملا

 )١(البخاري)٠١17( « أطوملاو 7١5/1 .



 مارملا غولب حرش __ وهسلا دوجس باب. ةالصلا باتك

 انيلع ارقي لا ناک : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو 3

 دنسب دواد وبأ هاور . هعم اندجسو « دجسو ربك ةدجسلاب رم اذإف « نآرقل

 هل هيف

 دوجس ةيعورشم ىلع ةّلادلا ثيداحألا ةلمج نم ثيدحلا اذهو - ۴

 : هيفو « ةوالتلا

 . ةوالتلا دوجس ةيعورشم ىلع ليلد : ًالوأ

 نإ ثيح « عمتسمللو ئراقلل اقلل ةوالتلا دوجس عرشي هنأ ىلع ليلد هيف : ًايناث

 . نوعمتسم مهو نودجسیو « یراق وهو دجسي ناك دب لوسرلا

 . هتيادب يف ةوالتلا دوجسل ريبكتلا ةيعورشم ىلع ليلد هيف : ًاثلا

 يف ةوالتلا دوجسل ريبكتلا عرشي له هللا مهمحر ءاملعلا فلتخا دقو

 : لاوقأ ةثالث ىلع « ةالصلا لثم مالسلا هل عرشيو « عافترالاو ضافخنالا

 عرشيو ‹ عافترالا يفو ضافخنالا يف هل ريبكتلا عرشي هنأ : لوألا لوقلا

 عومجماو < 1 — FoA/Y ينغملا | ةالصلا نم عونو ةدابع هنأل ؛ هنم مالسلا

 . ليلد هيلع سيل لوقلا اذه نكلو . | مم۳

 , ثيدحلا اذه ليلدب « طقف ضافخنالا يف ريبكتلا عرشي هنأ : يناثلا لوقلاو

 . ٠۳۷/۲[ قئارلا رحبلا ] ميلستلا هل عرشي الو عافترالا ىف عرشي الو

 هل عرشي هنإف ةالصلا لخاد ةوالتلا دوجس ناك نإف « ليصفتلا : ثلاثلا لوقلا

 عفرو ضفخ لك يف ربكي ناك ةف يبنلا نأل ؛ عافترالا يفو ضافخنالا يف ريبكتلا

 ' . كلام لوق وهو . ريبكتلا عرشي ال هنإف ةالصلا جراخ ناك نإ امأ . هنم اذهو

 . ملعأ هللاو « حجارلا وه لوقلا اذهو . ١١١/١![ ةنودملا |

 )١( دواد وبأ )١141( « فيعض وهو « يرمعلا رمع نب هللا دبع هدانسإ ىفو .
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 مارملا عولب حرش
 وهسلا د وجس باب .ةالصلا باتك

 509 ع يع يعتبر ع ممل "عت ف اع مناخ عقم اعدم عزف ام م امرو سرر لماع ملقا ينام م يم يمر هاو وار هم ماع هوو رض هاوام هاو راع و راك 4 و مو EHH عمو ماعم راق اع ممم

 هذهو ؟ةوالتلا دوجس يف لاقي اذام : يهو « ةوالتلا دوجس ىف ةلأسم تيقب

 دوجس ىف لاقي ام هيف لاقي هنأ : باوجلاو « سانلا نم ريثك اهنع لأسي ةمهم ةلأسم

 يف اهولعجا» : ةي ىبنلا لاق تلزن ال اهنأل ؛ ىلعألا ىبر ناحبس : ةالصلا

 لشم رسيت اب وعديف « نسحأ وهف هيف اعد نإ مث « دوجس لك معي اذهو 'مكدوجس

 نأ نمَقف « ءاعدلا نم هيف اورثكأف دوجسلا امأ» : لاق دقف «ةالصلا دوجسس

 وهو 9 نم نوكي ام برقأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو « ماع أذهو (مكل باجيتسي

 .(دلجاس

 هروصو هقلخ يذلل نهجو دجس : لوقي نأ بحتسُي هنإ : لوقي ءاملعلا ضعبو

 « ًارخذ كدنع ىل اهلعجا مهللا : لوقيو « نيملاعلا بر هللا كرابتف هرصبو هعمس شو

 اذه لاق اذإف . دواد كدبع نم اهتلبقت امك ينم اهلبقتو « ًارزو اهب ينع طّطحاو

 لوق ىلع رصتقا نإو « ًاضيأ ٌرسح وهف ةيعدألا نم هريغ لاق نإو « نسحف ءاعدلا

 . اذه يفكيف (ىلعألا يبر ناحبس)



 مارملا غولب حرش وهسلا دوجس باب. ةالصلا باتك

 اا ۱

 ی یخ هءاج ا ادإ ناك < يبا نأ ؛ ب هک يبأ نعو - 06

 يئاسنلا الإ ةسمخلا "هدا هلل ادحاس

 ءركشلا دوجس وهو « دوجسلا عاونأ نم ثلاثلا عونلا ىلإ فلؤملا لقتتنا - £

 « نيملسملا مومعل وأ هصوصخ ىف ملسملل ةفعن ددجتت امدنع عرشي ركشلا دوجسف
 ةددجتملا ريغ ةمعنلا امأو « نيملسملا مومعل وأ هصوصخ يف ملسم نع ةمقن عفدنت وأ
 هللا معن نم نوُكَفني ال لجو رع هللا معن يف ًامئاد دابعلا نأل ؛ دوجس اهل عرشي الف

 نأ وأ « لفط ةدالو وأ « ثييغ لوزنك « ةثداحلا ةددجتملا ةمهنلا دوصقملا نكلو « ادبأ
 هذهف « ةيدتسملا ةرركتملا يهو « ةددجتملا ريغ معئلا امأ « رافكلا دالب نم دالب حتفت

 نإ ذإ « نيدجاس نولازي ال سالا نإف دوجس اهل عرش ول هنأل ؛ دوجس اهل عرشي ال
 . ًادبأو ًامئاد مهنع كفنت ال هللا معن

 هللا نإ مث « نيملسللا دّدهي ودع كانه نوكي نأك : ةمقنلا عافدنا نم دوصقم او

 . هيلع نيملسملا رصنيو هكلهي

 ربخ هءاج اذإ ناكف ةمعتلا ددجت دنع دجسي لك يبنلا نأ ثيدحلا اذه يفو

 ًاماع وأ دَ هب ًاصاخ ناك ءاوس رُسي ربصخ لک معي ماع اذهو ء دجس هرسي

 ةصاخلا معنلا ددجت دنع ركشلا دوجس ةيعورشم ىلع ليلد هسيفف « نيملسلل
 . ةماعلاو

 اذهو « مايق نم رخي هنأ ىلع هرهاظ لدي (لجو زع هلل ًادجاس رخ) : هلوقو
 اذه نأل ؛ لضفأ مايق نم هدوجس نكل«< . سأب الف سولج نم دجس نإو « لضفأ
 . (رخ) : هلوق رهاظ

 )١( دواد وبأ )۲۷۷٤( « يذمرتلاو )۱٥۷۸( « هجام نباو )۱۳۹٤( .
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 وهسلا دوجس باب. ةالصلا باعك _ مارا عولب حرش

 لاطأف و يبنلا دجسم : لاق هم و نوع نب نمحرلا دبع نعو م
80 g ےس - 

 هلل تدجسف « ينرشبف يناتأ ليربج نإ : لاقو هسأر عفر مث ٠ دوجسلا

 . "مكاحلا هححصو « دمحأ ها ور ) ًاركش

 اجو رع هلل ًادجاس رخف « ليربج هءاجم دو ىبنلا نأ هيف ثيدحلا اله - | ٥

 كيلع ىلص نم : لاق ه5 هللا نأ هربخأف دم ىبنلا ىتأ دق مالسلا هيلع ليربجو

 لَم هيبن ىلع لجو رع هللا نم ةمعن هذهف « ًارشع اهب هيلع ىلص ةدحاو ةالص

 ىلع یلص نم« ميظعلا رج -ألا اذه ليصحت يف ةمألل ةمعن ًاضيأ وهو « هل فيرشتو

 . اهلاثمأ رشعب ةنسحلا نأل ؛ تارم رشع اهب هيلع هللا ىلص ةدحاو ةرم ديم ىبنلا

 . ةصاخلاو ةماعلا ةمعنلا ددجت دنع دوجسلا ةيعورشم ىلع ثيدحلا اذه لدف

 ةنسلاو باتكلاب ةعورشم يهو ديم يبنلا ىلع ةالصلا ةيعورشم ىلع ليلد هيفو

 هُو هركذ دنعو « دهشتلا يف امك ةبجاو يبنلا ىلع ةالصلا نوكت ةراتف « عامجإلاو

 ةراتو بوجولا باب نم ةرات , ةليضف اهنم راثكإلاو . لاوحألا رئاس يف بحتستو ؛

 . هللا دنع هرجأ دادزا اهنم ناسنإلا رثكأ امّلكو « نابحتسالا باب نم

 ةدحاو ةالص نأ و يبنلا ىلع يلصملل لصحي يذلا لضفلا ًاضيأ ديفيو

 . تاولص رشعب

 اأ هبط ركب وبأ دجس دقف « نيملسملا نع ةمقنلا عافدنا دنع دجسي هنأ امكو

 . باذكلا ةمليسم لتق هغلب

 )١( دمحأ )١554( < هم مكاحلاو .
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 يف ةدراولا ثيداحألا ركذ نم هللا همحر فلؤملا غرف امل (عوطتلا ةالص باب)

 « بيترتلا عدبأ نم اذهو « عوطتلا ةالص ىف ةدراولا ثيداحألا ركذ « ةضيرفلا ةالص

 ؛ ةبجاولا ريغ ةالصلا : اهانعم عوطتلا ةالصف « ةبجاو ريغ ةعاط لعف وه : عوطتلاو

 لك دعب عرش ىلاعتو هناحبس هللاو « ريخلا نم ةدايزلا باب نم اهلعفي ناسنإلا نأل

 عرشو « بتاورلا تاولصلا ةضيرفلا ةالص دعب عرشف « اهسنج نم ةلفان ةبجاو ةدابع

 جحلا دعب عرشو « عوطتلا مايص ناضمر مايص دعب عرشو « عوطتلا ةقدص ةاكزلا دعب
 . ةلفانلا ةرمعو ةلفانلا جح نيتضيرفلا ةرمعلاو

 نم لمكت : يأ« اهنم لمكت ضئارفلا نأ  ملعأ هللاو كلذ ىف ةمكحلاو
 يف ءاج دقو« اهنم اهصقن لمكي ضئارفلا يف صقن لصح اذإف « لفاونل

 ببساحي ام لوأو « مايقلا موي دبعلا ةبساحمب رمأي ىلاعتو هناحبس هللا نإ : ثيدحلا

 نإو , حجنأو حلفأ ةمات تدجو نإف « سمخلا تاولصلا ينعي « ةضيرفلا ةالص هنع

 ةمكحلا يه هذهف (عوطت نم يدبعل له اورظنا) : ىلاعت هللا لوقي « ةصقان تدجو

 . ضئارفلا دعب لفاونلا تاولصلا نم ٠

 عاونأ لضفأ نأ رثك ألا هيلع يذلاف « لضفأ لفاونلا يأ هللا مهمحر ءاملعلا فلتخا دقو

 ملعتو هللا ليبس يف داهجلا نأل ؛ هميلعتو ملعلا مّلعت هيلي مث « هللا ليبس يف داهجلا عوطتلا

 نم لضفأ تادابعلا نم ناعونلا ناذهف « نيملسملا ىلإ امهعفن ىدعتي هميلعتو ملعلا

 . تاولصلا لفاون كلذ دعب مت يدعتملا عفنلا و صاخلا عفنلا نم امهيف الل ؛ امهريغ

 ليللا يلصي نأ نم ناسنإلل لضفأ هميلعتو ملعلا مّلعت نإ : ءاملعلا لاق دقو

 - ريخلاو لضفلا نم اهيف ام ىلع  ةلفانلا ةالصب هلك هّبقو لغش ولف « لفاون راهنلاو
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 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 عمم همام عمم دعم مام ناعم سم ام م مو ها مهما همو سر او رسم < مهمه م تس رو سمج اه همه مومو سم ممم سهم وماش مهن سرام هع دس هرواو ووس هياهام هوم س سار ما هاروام سدي سه عرم عدو سه هلال

 يتلا ةدابعلا نم لضفأ اهعفن ىدعتي يتلا ةدابعلاو « اهبحاص ىلع رصاق اهعفن نإف

 : داهجلا دعب ةشلاثلا ةبترملا يف لفاونلا تاولصف « اهلعاف ريغ ىلإ اهعفن ىدعتي ال

 ( . هميلعتو ملعلا مّلعت دعبو

 . ءاقستسالا مث « فوسكلا ةالص اهلضفأف « ًاضيأ لضافتت لفاونلا تاولصلاو

 ِ ةعامجلا هل عرشت ام نأل ؛ ضئارفلا عم يتلا بتاورلا مث « رتولا مث « حيوارتلا مث

 « ءاقستسالا ةالصو « فوسكلا ةالصف « ةعامجلا هل عرشت ال يذلا نم لضفأ

 هذهف ضئارفلا عم ىتلا بتاورلاو رتولا ةالص امأ « ةعامج اهل عرشت حيوارتلا ةالصو

 . اهريغ نم لضفأ لفاونلا هذه تراص كلذلف « ةعامج اهل عرشت ال

 ىلع رصتقيو « لفاونلا نم هسفن مرحي ال نأ ملسملل ىغبني هنإف لاح لك ىلعو

 نأب ناسنإ يأ نمضي له نكلو « ًايفاك ضئارفلا ىلع ٌراصتقالا ناك نإو « ضئارفلا
 « للخلاو صقنلا هيرتعيو شب ناسنإلاف « بولطملا هجولا ىلع ضئارفلاب يتأي
 هنإف ةلماكو ةمات ضئارفلاب ىتأ ولو هنإ مث « هّلمكتو صقنلا اذه ربحت لفاونلاف
 . ىلاعتو هناحبس هللا دنع تاجردلا هعفرو ‹ ريخلا نم.ةدايزلا ىلإ ةجاحب
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 عوطتلا ةالص باب. ,ةالصلا باتك شذ مارملا غولب حرش

 : 86 يبنلا يل لاق : لاته يملسألا كلام نب ةعبب نع 265

 : تلق (؟كلذ ريغ وأ» : لاقف ء ةنحلا ىف كتقفارم كلاسأ : تلقف تلقف «لس»

 . لسم هاور ؛دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ينعأف» : : لاق « كاذ وه

 هنإ ىتح « همزاليو زك يبنلا مدخي ناك يملسألا كلام نب ةعيبر - ٠

 مدخي نأب هل ميظع فرش اذهو « ءوضولا ءام هل مدقي ناكف « هدنع تيبي ناك

 ثيح « لاؤسلا ف يبنلا هيلع ضرع امدنع ةدايزلا بلط كلذ عم هنكلو ا ىبنلا

 (لس) :ةرم هل لاقف« « ريخلاب ةازاجملل هبحو « هقالخأ مرك هنع فرع كو يبنلا نإ

 نم اذه نأب كش الو« يل كتمدخ ئفاكيو لباقي ًائيش ئنم ْبْلطَأ : ينعي

 عماطم نم ءيش بلط يف ةصرفلا هذه لغتسي مل ةعيبر نإف لباقملا يفو ٠ ةَ همرك

 (ةنجلا يف كتقفارم كلأسأ) : لاقف « كلذ نم ىلغأو ىلعأ وه ام بلط لب « ايندلا

 لجو زع هللا وعدت نأ كنم بّلطأ : يأ« كي يبنلا نم هبلط يذلا بلطملا وه اذهف

 بحي ناك هنأل الإ كلذ امو « ةنجلا يف كل ًاقفارم ينلعجي نأ يف يل هدنع عفشتو

 : ل يبنلا هل لاقف « ةرخآلاو ايندلا يف هعم رمتسيو ىقبي نأ ديري وهف ٠ و یبنلا

 ؛ ميظع بلطم اذهف ؟بلطلا اذه ريغ رخآ بلطم كل له : ينعي (؟كلذ ريغ َوأ)

 ينعأ) : هيي يبنلا لاقف « هريغ بلطم ىل سيل : ىنعي (كاذ وه) : اظ ةعيبر لافف

 ًاضيأ تنأ كيلع نكلو « كل هللا وعدأو لعفأس انأ : يأ (دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع
 ؛ ةعيبر لمعو ؛ دو يبنلا ءاعد : ناببس عمتجيف « كلذ لجأ نم ببسلا لذبت نأ

 لمع ىلع لكتي ال نأ ناسنإلا ىلع نإف اذل ؛ دوصقملا لوصح ىف غلبأ كلذ نوكيل

 . بابسألاب لمعي نأ ًاضيأ هيلع لب « هريغ

 نأل ؛ دوجسلاب ةالصلا نع ربع دقو « ةالصلا ةرثك : اهانعم دوجسلا ةرثكو

 . دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ نألو , اهناكرأ مظعأ وه دوجسلا

 )1(برقم)٤۸٩( .
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 مارملا خولب حرش عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ناي وا اهياك زيرو يا ل واط خو 1 E 6 ل لأ عج و جدول 8 14 TO E E في اعب ولاا E E فرو ظظما فاطر E وسجل ا ود قزم د رام معو اقول اور ا

 ؟دوجسلا مأ ةالصلا ىف مايقلا « لضفأ امهيأ هللا مهمحر ءاملعلا فلتخا دقو

 خيش بهذو « لضفأ دوجسلا : لوقي مهضعبو « لضفأ مايقلا : لوقي مهضعبف

 ركذلا ةيحان نم لضفأ مايقلا : لاقف « طسوتلا ىلإ « هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا

 هبرقو « هبرل دبعلا عوضخ ةيحان نم لضفأ دوجسلاو « نآرقلا ةوالت وهو , هيف عورشملا
 ‹ ةلداعتم ناسنإلا ةالص نوكت نأ بحتسي كلذلف ؛ ةليضفلا ىف الداعتف « هبر نم

 - «دوجسلاو عوكرلا ففي مايقلا ففح اذإو « دوجسلاو عوكرلا ليطي مايقلا لاطأ اذإف
 . هو ىبنلا ةالص تناك امك ةلداعتم هتالص نوكتف

 ببسي كلذ نأو « ةالصلا ةرثك لضفو ةالصلا لضف ىلع ثيدحلا اذه لدف
 هللا ىلإ لسوتلاو « ريغلا نم ءاعدلا بلط زاوج ىلع ثيدحلا لد امك « ةنح ا لوخد
 نأب هل هللا وعدي نأ ديم ىبنلا نم بلط ليلجلا يباحصلا اذه نإف « نيح اصلا ءاعدب
 اغإو « هريغ الو 186 لوسرلا اهكلع ال لجو رع هللا ديب ةنحلا نأل ؛ ةنحلا يف هقفاري

 ةقفارمو « ةنجلا لوخد يف يباحصلا اذهل عفشيو « هبر وعدي و لوسرلا نأ دارملا
 E لا

 لان يباع رق لب ىبنلا نأل ؛ دوجسلا لضف نايب ًاضيأ ثيدحلا يف نأ امك
 وهو هبر نم دبعلا نوكي ام سرقأ» : رخآ ثيدح ىف كلذ ءاج ‹ (دوجسلا ةرثكب)

 ش Ea : ىلاعت لاق دقو < (AY) ملسم هجرخأ| «دجاس

TET 



 تان ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 مشع ل بتلا نم تظفح لاق امهنع هللا ىضر رمع نبا نع 3

 : هتيب يف برغملا دعب نيتعكرو « اهدعب نيتعكرو « رهظلا لبق نيتعكر : تاعكر
 . "هيلع قفتم . حبصلا لبق نيتعكرو « هتيب يف ءاشعلا دعب نيتعكرو

 . '"'هتيب يف ةعمجلا دعب نيتعكرو امهل ةياور يفو

 نيتعكر الإ ينصب ال رجفلا علط اذإ ناك : ملا 0

 كلذ دعب ركذ « ًاقلطم ةالصلا لضف كلام نب ةعيبر ثيدح ىف ركذ ال - ۷

  عوطتلا ةالص عاونأ نم عون يهو ٠ ضئارفلا عم يتلا بتاورلا يف رمع نبا ثيدح
 : نيمسق ىلإ مسقنت ةلفانلا ةالصو  ةلفانلا ةالص يأ

 وأ نامزب ديقت نودب ىّلصت : يأ« ءىشب ديقتت ال ىلا ىهو : ةقلطم ةلفان

 ۰ ۰ تيس وأ ناكم

 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت ىهو : ةديقم ةلفانو

 ١ - نامزب ةديقم . ”  ببسب ةديقم وأ * . ةضيرفب ةديقم وأ .

 ةالص نيب ام« ليللاب ديقم هنإف « رتولا اهلاثمف تقولاو نامزلاب ةديقملا امأف

 سمشلا عافترا نيب امب ًاضيأ ةديقم يهو « ىحضلا ةالصو « رجفلا عولط ىلإ ء ءاشعلا

 اذهب ةديقم ىحضلا ةالصف « رهظلا ليبق ءامسلا دبك ىف سمشلا طسوت ىلإ
 . رتولا تاف تاف اذإف « ليللاب ديقم رتولاو « تتاف تاف اذإف « تقولا

 امإو اهلبق امإ « ضئارفلا عم ىدؤت يتلا بتاورلا يهف « ةضيرفب ةديقملا امأو
 . ىتأي امك ‹ اهدعب

 )١( يراحبلا )١180( « ظفللا اذهب ملسم هجرخي ملو .
: (Y۹) ملسمو ؛ (١ 1Y۲) ىراختبلا 06 

 )*( نينمؤملا مآ ةصفح ثيدح نم (۸۸) (۷۲۳) ملسم .

E 



 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 تعرش فوسكلا لصح اذإف ء« فوسكلا ةالص اهلاثمف ببسب ةديقملا امأو

 لوخدب ةديقم دجسملا ةيحت كلذكو « عرشت مل فوسكلا لصحي مل اذإو « ةالصلا

 سلجي الف دجسملا مكدحأ لحد اذإ» : دم هلوقل ؛ هيف سولجلا ةدارإو دجسملا

 يتعكر ةالصو )۷٠١([ ملسمو « )٤٤٤( يراخبلا هجرخ أ | ؛نیتعکر يّلصي ىتح

 كلذكو « هدعب ناتعكر امهو « فاوطلا وهو ببسب ةديقم - ًاضيأ  هذهف « فاوطلا

 ةطبترم اهنأل ؛ يابسألا تاوذ ىمست هذهف « ءوضولا دعب ناتللا ناتعكرلا

 مل بابسألا دجوت مل نإو « تاولصلا هذه تعرش بابسألا تدجو نإف « بابسأب
 . عرش

 نم : ينعي (تاعكر رشع ةَ يبنلا نم تظفح) : هيف لوقي رمع نبا ثيدحف

 ‹ هتيب يف برغملا دعب نيتعكرو «اهدعب نيتعكرو « رهظلا لبق نيتعكر) لفاونلا

 رشع هذهف « (هتيب يف حبصلا لبق نيتعكرو « هتيب يف ءاشعلا دعب نيتعكرو
 . اهدعب الو اهلبق ال ةبتار اهل تسيلف رصعلا امأو « تاعكر

 ةبتار نأ ركذف « بتاورلا يب ىبنلا هيف يدؤي ناك يذلا ناكملا رمع نبا نيب مث

 اهتالص بابحتسا ىلع كلذ لدف « هتيب يف اهيدؤي ناك رجفلاو ءاشعلاو برغملا

 تيبلا يف نوكت نأ لضفألا نكلو « سأب الف دجسملا يف اهالص نإو « تيبلا يف

 دجسملا ةيحت ىلصي هنإف ةماقإلا لبق دجسملا ىلإ ءاج اذإو لو ىبنلاب ءادتقا

 يف سأب الف هيف اهيأصيو دجسم يتأي ىتح ةيلبقلا ةبتارلا رخأ نإو « سلجيو

 . دجسملا ةيحن نع ينغتو « كلذ

 ىدؤت اهنأو « ةشئاع ثيدح يف يتأيس امك ففخت رجفل ةبتار نأ نيب مث

 . ئزجت ال اهنإف رجفلا عولط لبق اهألص نإف ؛ رجفلا عولط دعب

 ءاهلبق ةبتار ال ةعمجلا نأب هللا ءاش نإ يتآيس اذه (ةعمجلا دعب نيتعكرو)

 تاعكر تس اهرثكأو « ثيدحلا اذه يف امك ناتعكر اهّلقأو , اهدعب اهتبتار امنإو
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 عوطتلا ةالص باب . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

  Angraه1 د يد ع دع 5 معمفع مما مي عع ما سم ما مرت عر دراما عه امر ساما مام مس سن سو اروام اس م سو هاك ا ع سهم ماعم عمس ورام ماعم 0*0

 نإ ةعمجلا باب يف يتأيس اذهو (تاعكر تس ةعمجلا دعب اولص)ثيدح ىف امك

 ىه لب ءرمع نبا اهركذ ىتلا رشعلا ىف ةلخاد ةعمجلا ةبتار تسيلو ٠ هللا ءاش

 (نيتفيفخ نيتعكر الإ ىّلِصَي ال رجفلا علط اذإ ناك) : ملسم ةياور امأو - ۸

 رجفلا دعب ةالص ال»: دك هلوق دنع « تيقاوملا باب يف اهيلع مالكلا مدقت دقف

 . " سن لجسم الإ

fo 



 عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ًاعبرأ عدي ال ناك ديك يبنلا نأ « اهنع هللا يضر ةشئاع نعو 4

 . !يراخخبلا هاور . ةادغلا لبق نيتعكرو ؛ رهظلا لبق

 رهظلا لبق ىلصي ناكذّف هنأ قباسلا رمع نبا ثيدح ىف مدقت - ۳4

 اب ثدح الك نأل : اولاق (ًاعبرأ) : لوقت اهنإف ةشئاع ثيدح ىف انه امأو « نيتعكر

 ‹ نيتياورلا نيب يفانت الو اعبرأ تأر ةشئاعو ؛ نيتعكر ىأر رمع نباف ٠ ىأر

 . تاعكر عبرأ اهرثكأو نيتعكر رهظلا لبق ةبتارلا لقأ نوكيف

 . ًاضيأ يتأيسو ؛ امهيلع مالكلا مدقت دقف رجفلا اتعكر امأو

 . (۱۱۸۲) مقرب 6



 عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك _مارملا غولب حرش

e:ءريض ىلع ةئيبنل ني مل: تلا اهنع هللا يضر اهنعو .  
 . هيلع قفتم . رجفلا ىتعكر ىلع هنم ًادهاعت دشأ لفاونلا نم

 ةظفاحم ىلع لديو ءرجفلا ةبئار ةيعورشم ىلع لدي تيدحلا اذه - 6
 : ةي لاقو ءرضحلا ىف الو رفسلا يف ال امهعدي نكي نكي مل هنأو « امهيلع ديب ىبنلا

 دواد وباو ‹ (؟0) دمحأ هجرخأ ] «ليخلا مكتدرط ولو رجفلا ىتعكر اوعدت ال»

 الإ هظقوي ملو ء هباحصأو وه هرافسأ ضعب يف رجفلا اص نع مان الو [(١؟هك]

 رمأ مث « ةبتارلا رجفلا يتعكر ىّلص مث « نذأف نذؤملا رمأو م ماق ء سمشلا رح

 ىلع لدف « رجفلا عم ةبتارلا هذه ىضقف « رجفلا ىَلِص مث« ماقأف نذؤملا

 لَو هنأ امك « ىضقت اهنإف تتاف اذإو كرتت ال اهنأو ء رجفلا ةبتار ىلع دم هتظفاحم

 ةبتارلا ءادأ نم نكمتي مل هنإ : لجرلا لاقف « هلأسف رجفلا دعب ىلصي الجر ىأر

 . هيلع ركني ملو « كلذ ىلع يب يبنلا هرقأف « نآلا اهيلصي هنإ ءرجفلا لبق

 ال رفاسملا نإف ء ءاشعلا عم وأ « برغملا عم وأ « رهظلا عم يتلا ةيقابلا بتاورلا امأ

 هناحبس بحي وهف « ةضيرفلا هنع فق هللا نأل ؛ ةالصلا رصقي ناك اذإ اهيلصي

 ول: لوقي امهنع هللا يضر رمع نبا نألو ؛ بتاورلا يلصي الف هنع ففخي نأ
 تسقأل رفسلا يف ةبتارلا ةالص ًايلصم تنك ول : يأ « تمقأل ًاحّبسُم تنك

 ىلوأ باب نمف « هنع ًافيفخت  ةضيرف يهو  ةالصلا رصقي هنوكف «ًاعبرأ ةالصلا

 عم يتلا بتاورلاب يتأي ال نأ رفاسملا يف ةنسلاف « لفاونلا لعف هنع ففخي نأ

 رضح ىف الو رفس ىف ال اهكرتي ال هنإف رجفلا ةبتار الإ ضئارفلا

. (V6) ملسمو > )١١79(البخحاري )١( 
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 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 . ("!ءاهيف امو ايندلا نم ريخ رجفلا اتعكرد : ملسلو - 01

 لبق يتلا ةبتارلا : ينعي (رجفلا اتعكر) « ديكأت ةدايز ثيدحلا اذه ىف - ۱

 لاومألاو عاتملا نم سوفنلا هبغرت امم اهيف ام عيمجب (ايندلا نم ريخ)رجفلا

 ةالص لداعي ال ايندلا يف ام عيمج : يأ «راسملاو تاوهشلاو بكارملاو نكاسملاو

 يتعكر دكأت ىلع لدي ام اذه « هلك كلذ نم ريخ رجفلا اتعكرف « رجفلا ةبتار

 . امهيلع ةظفاحملا ىغبني هنأو « امهلضفو رجفلا

. (Vo) ملسم )١( 

EA 



 ا ةالص باب. .ةالصلا باتك _ را مارملا غولب حرش

 تعمسس 0 ١

 وت : ياو يفو ملسم ه هأور «ةنجلا ىف تی

 مأو ٠ كو يبنلا جوز نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ يه : ةبيبح مأ - ۲

 ىتنثا ىلع ظفاح نم) : لوقي و يبنلا تعمس دق يهو « ةلمر اهمساو « نينمؤملا

 ةرشع اتنثا « بتاورلا ننسلا ىه هذهو (ةنحلا يف تيب هل ينب هموي يف ةعكر ةرشع

 ناتعكرو « برغملا دعب ناتعكرو « اهدعب ناتعكرو . رهظلا لبق تاعكر عبرأ : ةعكر

 ةدايز رمع نبا ثيدح ىلإ تفاضأ دقف « رجفلا لبق نايتعكرو « ءاشعلا دعب

 ثيدح ىف تناك امنيب تاعكر عبرأ رهظلا لبق ةبتارلا تحبصأ ثيح « نيتعكر

 . نيتعكر رمع نبا

 لدي ميظع لضف اذهو  ةنجلا يف ًارصق : ينعي (ةنجلا يف أتيب نهب هل ينب)
 الإ اهيلع ةموادملا ةيعورشم ىلع لديو ٠ ضئارفلا عم يتلا بت بتاورلا هذه لضف ىلع

 . قبس امك ةالصلا هيف رصقت يذلا رفسلا ةلاح ىف

 . (۷۲) ملسم()

۳۹ 



 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب ةالصلا باتك

 ءامهدعب نيتعكرو « رهظلا لبق ًاعبرأ : دازو « هوحن يذمرتللو  ”ه*

 ةالص لبق نيتعكرو « ءاشعلا دعب نيتعكرو « سرغملا دعب نيتعكرو

 000 ا فلا

 ًاعبرأ دارم ناب ةقباسلا ملسم ةياور ترسف هذه يذمرتلا ةياور - ۳

 . رمع نبا ثيدح ىف ءاج ام ىلإ ةفاضإ « نيتنثا نم الدب رهظلا لبق

 )١( ىذمرتلا )4١5( .



otاهلبق ىتلا ةياورلاك ةياورلا هذه (رهظلا لبق عبرأ ىلع ظفاح نم) -  

 يف قبس دقو « رهظلا دعب عبرأ ةدايز ةياورلا هذه ىفو ةيلبقلا رهظلا ةنسل ةبسنلاب

 راصف « ناتيرخأ ناتنثا تديز انهو ناتعكر ةيدعبلا رهظلا ةنس نأ رمع نبا ثيدح

 , اهدعب عبرأو «رهظلا لبق عبرأ : ةعكر ةرشع عبرأ ننسلا تاعكر ددع عومجم

 ةرشع عبرأ هذهف « رجفلا اتعكرو « ءاشعلا دعب ناتعكرو « برغملا دعب ناتعكرو

 . ةعكر

 هانعم ةغللا يف ميرحتلا نأل ؛ رانلا لوخد نم هعنم : (رانلا ىلع هللا همرح)

 . هنم عونم هذأل ؛ ًامارح مارحلا ىمسو « عنملا

 هحام نبأ نع هدجأ ملو م 17 يئاسنلاو « (YA) ىذمرتلاو ٠ )۱۲۹) دواد وبأ 60

 : دمحأو

o1 



 مارملا غولب حرش _ عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك

  - ooد هللا لوسر لاق : لاق امهنع هلل يصر رمع نبأ نعو :

 ىدمرتلاو « دواد وب او « دمحأ هأور رصعلا لبق اعبرأ ىلص أرم هللا ا

)۱( 
 هححصو هميزخ نياو < هنسحو

 ٠١ - رصعلا لبق عبرأ ةالص ةيعورشم ىلع لدي ثيدحلا اذه « والحديث 

 هنإف اذلو ؛ دهاوش هل نأب اوركذو ءاملعلا نم ريثك هب جتحا د لاقم هيف ناك نإو

 ظ نم تسيل عيرألا هله نكل٠ رصعلا لبق عبرأ ةالص ةيعورشم ىلع هب تحي
 لبق اوّلص» : لاق ب يبنلا نأ يتأيسو « قلطملا لفنلا نم يه اغإو « بتاورلا

 لبق نيتعكر ىلص هنأو 'ءاش نمل» : لاق مث « تارم ثالث كلذ رركو «برغملا

 هذهف « مههني ملو مهرمأي ملف برغملا لبق نولصي سانلا ىأر هنأو « برغملا

 اغإو « بتاورلا نم تسيل ءاشعلا لبقو ررغملا لبقو « رصعلا لبق ىتلا تاولصلا

 (ةالص نيناذأ لك نيب» : م هلوق ًاضيأ كلذ يف لخديو « قلطملا لفنلا نم ىه

 ؛ ةماقإلاو ناذألا انه نيناذألاب دارملاو [(۸۳۸) ملسمو « (575)يراخبلا هجرخأ]

 برخغملا ليقو ءرصعلا لبق ةالصلا نوكتف كلذ ىلعو « اناذأ ىمست ةماقإلا نأل ‹

 قلطم لفن وهو « نيناذأ لك نيب ىتلا ةالصلا نم ءاشعلا لبقو .

 وهو ء(9١١1) ةميزخ نباو «(470) يذمرتلاو « )١59/1( دوادوبأو « (0980) دمحأ )١(



 عوطتلا ةالص باب .ةالصلا باتك
 ___ مالا غولب حرش

  . 0٦هللا لوسر لاق : لاق هبط ينزل لفغم نب هللا دبع نعو : :

 ةشلاثلا يف لان مث «برغملا لبق اوُلص « برغملا لبق اوُلص ١ ءاش نمل

 ""'يراخخبلا هاور ةئسس سانلا اهذختي نأ ةيهارك

 تعكر برغملا لبق لص ا يبنلا نأ : نابح نبال ةياور ىفو

 ثالث كلذ ررك هنأو « برغملا لبق ةالصلاب رمأ ن يبنلا نأ هيف اذه - ٩

 ‹ بابحتسالل وه امنإو « بوجولل سيل رمألا اذه نأ نيب , هم هنإ مث « اديكأت تارم

 , اهيلع اوموادي نأ ةيشخ : ىنعي « ةنس سانلا اهذختي نأ ةيشخ (ءاش نمل) : لاقف

 ةرات لعفت « ءاشعلا لبق يتلاو « رصعلا لبق ىتلا كلذك « ةرات كرتنو ةرات لعفُت اغإو

 ةرات اهيلصي ناسن لاف« بتاورلا نم تسيل اهنأل ؛ اهيلع موادي ال ةرات كرتتو

 . اهيلع موادي نأ هل يغبني الو « ةرات اهكرتيو

 . (۱۱۸۳) مقرب (۱)

 هللا دبع نع يوارلا وهو ةديرب نبا كلذ لعف يذلا نأ اهيف عقو نکل« )١1509( نابح نبا (؟)

 . والك يبنلا لعف نم ةيوارلا هذه يف وه سيلو « لفغُم نبا

af 



 عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 بورغ لبق نيتعكر ىلصن انك : لاق سنأ نع ملسملو - ۷ ظ

 . "انهن ملو انرمأي ملف اتاری و ىبنلا ناكف « سمشلا

 مارملا غولب حرش

 فرح فذحب مزجلا نوكيف « لعفلا مزجت مل نأل ؛ فلأ نودب (انهني) - ۷

 . ةلعلا

 لعفلاو لوقلا يه يتلا ةنسلا عاونأ نيب تعمج ةثالثلا تاياورلا هذهف

 لبق نيتعكر ىلصو « لوق اذهو « برغملا لبق ةالصلاب رمأ ذكي ىبنلاف « ريرقتلاو

 اذإ ءريرقت اذهو « ههني ملو هرمأي ملو اهيلصي نم ىأرو « لصف اذهو « برغملا

 ام اذهو « ريرقتلاو لعفلاو لوقلا : ةنسلا عاونأ اهيف تعمتجا برغملا لبق ةالصلاف

 . نايحألا ضعب كرتي اغإو « هيلع موادي نأ نود نكلو « كلذ ديكأت ىلع لدي

 )١( مقرب )855( .



 عوطتلا ةالص باب . ةالصلا باتك ٠ مارملا غولب حرش

o۸ففخي ؛ 6 يبنلا ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو  

 ؟ باتكلا مأب ًارقأ لوقأ ينإ ىتح < حبصلا ةالص لبق نيللا نيتعكرلا
 0إ

 اهلعف زوجي ال : ًالوأ ةالصلا هذهف « اهلبق ناتبتارلا امه « رجفلا اتعكرو - ۸

 . رجفلا عولط دعب الإ

 هللا يضر ةشئاع نإ ىتح « اهففخي ناك م يبنلا نإف « ففخت اهنإ : ًايناث

 هتءارق يف تكش هفيفخت ةدش نم اهنإ ىتح ؟باتكلا مأب أرقأ : تلاق اهنع

 نايتإلاب لخي ال فيفخت هنكل ,رجفلا ىتعكر فيفخت ىلع اذه لدف « ةحتافلل

 نأل ؛ ةالصلا لطبي هنإف رقنلاو لحل فيفختلا امأو « اهتابجاوو ةالصلا ناكرأب

 هل لاق ثيح « هتالص يف ءيسملا ثيدح ليلدب « ةالصلا ناكرأ نم ةنينأمطلا

 . «نئمطت ىتح» : لاق هل نيب الو “لص مل كنإف لص» : هتك يبنلا

 : رومأب بتاورلا نيب نم تصتحا رجفلا ةبتارف اذإ
 . ًارفس الو ًارضح اهعدي ال ناك هنإ ثيح « اهل هو ىبنلا ةمزالم :ًالوأ

 . اهتابجاوو اهناكرأ ماتإ عم اهفيفخت : ًايناث

 امو ايندلا نم ريخ» : لوقي دي يبنلا نأل ؛ بتاورلا عاونأ لضفأ اهنأب : ًاثلاث

 عاونأ لضفأ يهف اذل ؛ «ليخلا مكتدرط ولو اهوعدت ال» : اهنع لوقيو «اهيف

 . عوطتلا

 )١( يراخبلا )۱۱۷١( « ومسلم)۷۲٤( ٠



 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 : رجفلا ىتعكر ىف ارق بنل نأ يَ ةريره يسبأ نعو ااا

 . لسم هاو اور د اها زف و تووكحلااب

 أرق لب يبنلا نأ « رجفلا اتعكر اهب صتخت يتلا ةعبارلا ةزيملا يه هذهو - ۹

 ةعكرلا يف أرقو « 4- ”تررغكملااماكيْلُم ) : ىلوألا ةعكرلا ىف ةحتافلا دعب امهيف

 فاوطلا يتعكر يف كلذ لشمو « برغملا يف كلذ لثموب (دحأ ماوه لف ) ةيناثلا

 : ىلاعت هلوقب ىلوألا يف رجفلا يتعكر يف ذ ارقي ناك هنأ يورو« ًاضيأ
 ےک ا

 ةيناثلا يفو « [1؟7 : ةرقبلا | را لإ لزا امو اسال زن امو هلاياَمَماَء اولوق)

 أرقي ةراتف :e نارمع لآ | ( و توال ماوسرتمل كح لا ولات بككلاٌلهأتيلك)

 نأ كلذ يف ةمكحلاو « رجفلا يتعكر يف نيتيآلا نيتاهب ةراتو « نيتروسلا نيتاهب

 ةيآ عم نورفاكلا ةروسف « ديحوتلا يعونب ناصتخي نيتيآلا نيتاهو نيتروسلا نيتاه

 ديحوت امهيف ةرقبلا ةيأ عم صالخإلا ة ةروسو « ةيهولألا ديحوت امهيف نارمع لآ
 . ةيبوبرلا

 . بتاورلا صوصخب ةميظع لئاسم ىلع لدت ترم ىتلا ثيداحألا هذهف

 يف امك « اهلضف نايبو «٠ ضئارفلا عم بتاورلا ةيعورشم : ىلوألا ةلأسملا

 امو ايندلا نم ريخ)و (ىلص أرما هللا محر)و « (ةنحلا يف تيب نهب هل ينب) : هلوق
 هيف رصقت يذلا رفسلا ةلاح ىف الإ اهيلع ةموادملا ىلع ُثحلا اهيف نأ امك (اهيف

 ۰ . رجفلا يتعكر ىلع الإ موادي ال هنإف « ةالصلا

 رشع اهّلقأ نأو « بتاورلا تاعكر ددعل نايب ثيداحألا ىف : ةيناثلا ةلأسملا

 ىدحإ يف امك « ةمكر ةرشع عبرأ اهرثكأو « رمع نبا ثيدح يف امك ؛ تاعكر

 ناتعكرو « رهظلا لبق ناتعكر : ىه تاعكر رشعلاف « ةبيبح مأ ثيدح تاياور

 عسرألاو « رجفلا لبق ناتعكرو « اتم دعب ناتعكرو ‹ ررغملا دعب ناتعکرو < اهدعب

 )١( مقرب )۷۲١( .



 عوطتلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

RFع هي اسهم «ه هدي او  mE HEH mAساس وار هاه و هواه سهام 5 ساس ماه قاس سم  # HEAR Rmعمي سم رو سم ع  FEELERSمع مه ع عس سو هم هتاس عمه هيام هيو  

 دعب ناتعكرو « اهدعي ت ر عبرأو ‹ رهظلا لبق تاعكر عبرأ : يه ةعكر رشع

 . رجفلا لبق ناتعكرو « ءاشعلا دعب ناتعكرو « ىرغملا

 < ضئارفلا نم بتاورلا هذه عضاوم نايب ثيداحألا هذه يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 اهلبق رهظلاف « اهدعبو اهلبق نوكت ةراتو « اهدعب نوكت ةراتو « اهلبق نوكت ةرات اهنأو

 . اهلبق ال اهدعب ءاشعلاو برغملاو , اهدعب ال اهلبق رجفلاو « اهدعبو

 اهلبق ال « ةبتار اهل سيل رصعلا نأ ىلع ثيداحألا هذه تلد : ةعبارلا ةلأسملا

 باب نم ال « قلطملا لفنلا باب نم اهلبق عبرأ ةالص يف بغري هنأو « اهدعب الو
 . اهيلع موادي ىتلا ةبتارلا

 نم اهريغ ىلع ةدايز رجفلا ةبتار ةيدكآ ثيداحألا هذه يف : ةسماخلا ةلأسملا

 ةيقب يف ناك امنيب « رضحلاو رفسلا ىف اهيع ظفاحي ناك ذي ىبنلا نأل ؛ بتاورلا

 ‹ برغملا دعب يستلاو « رهظلا لبق يتلا بتاورلا كرتي هنإف ةالصلا رصق اذإ بتاورلا
 . ءاشعلا دعب ىتلاو

 نأل ؛ رجفلا ةبتار فيفخت ةيعورشم ثيداحألا هذه ىف : ةسداسلا ةلأسملا

 ؟ال وأ باتكلا مأب أرقأ : ةشئاع تلاق یتح اهففحي ناك ةي ىبنلا

 ىلوألا ىف «رجفلا ةبتار ىفأرقيام نايب : ةعباسلا ةلأسملا

 ىلوألا يف وأ« (ٌدحأُهَّساَوْهُلُذ) ةيناثلا يفو ( ترورتكلاماتيزف)

 قبس امك كلذ ىف ةمكحلاو ( بتكلالهأتيلك» ةيناغلا يفو 4 ابا اء اول وف

 ‹ دصقلاو بلطلا دیحوتو ‹ تابثإلاو ةفرعملا ديحوت « ديحوتلا يعون ىلع امهلامتشا
 ةيبوبرلا ديحوت وه يذلا : تابثإلاو ةفرعملا ديحوتو ةيهولألا ديح وتب فرعي يذلا

 . تافصلاو ءامسألاو

Tov 



 مارملا غولب حرش _ عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ىّلص اذإ 6 يبن ناك < تلاق اهنع هللا ( يضر ةشئاع نعو - ١

 ١١ يراخبلا هاور ٠ نيالا تش ىلع عجطض رجفلا یتعکر

 ىّلص اذإ» : لا لوسر لاق لاق هل ةريره يبأ نعو - م

 هأور ؛نمألا هبنج ىلع عيطضيلف حبصلا ة ةالص لبق نيتعكرلا ہكدحأ

 "حصو یذمرتلاو « دواد وب أو ءدمحأ

 دعب نميألا قشلا ىلع عاجطضالا ركذ امهيف ناثيدحلا ناذه - ۱٣۳و ۰

 . ناك يو يبنلا نأ يراخبلا ثيدح ىفو « ةبتارلا ءادأ دعب : ينعي « رجفلا يتعكر

 ىف اوفلتخا ءاملعلاو ء هب رمأ هو ىبنلا نأ هدعب يذلا ثيدحلا يفو « كلذ لعفي

 ۰ : لاوقأ ةعبرأ ىلع عاجطضالا اذه

 . ]1/۴ ۳ | رمألا رهاظل ؛ مزح نبا لوق وهو « بجاو هنأ : لوألا لوقلا

 نبا هركنأ دقو« هلعف زوجي الو « عورشم ريغ عاجطضالا اذه نأ : يناثلا لوقلا

 امك غرمتي هلاب ام : لاق دوعسم نبا نإ ىتح « امهنع هللا يصر دوعسم نباو رمع

 . رامحلا غرمتي

 . [١؟1/8 ديهمتلا | ةعدب يه : رمع نبا لاقو

 يذلا اذهو « ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق وهو « بحتسم عاجطضالا نأ : ثلاثلا لوقلا

 . [ 557/9 عومجملاو « 45/7 عانقلا فاشك رظني | (مالسلا لبس) بحاص حراشلا هراتخا

 نم اذه لعفي ناك افإ هيو يبنلا نإف « ليللا نم موقي ناك نمل حابم هنأ : عبارلا لوقلاو

 راک یک دجهتيف موقي ناك ةي هنأل ؛ رجفلا ةالصل طشنتلاو ةحارلا لجأ

 نم موقيو « ليللا موقي ال يذلا امأ « دجهتلا لوط نم مالسلاو ةالصلا هيلع ناتفيرشلا

 یل ةالص كرتو ةيناث ةرم مان عجطضا اذإ امرلف  عجطضي ال اذهف ليلقب ةماقإلا لبق

 )١( برقم)١1١10(.
 یذمرتلاو ء(3517571) دواد وبأو « (5748) دمحأ(؟) )475١( .
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 عوطتلاةالص باب .ةالصلا بات مارملا غولب حرش

 - ۲٠۳/۲۲ ىواتفلا عومجم | ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتخا يذلا وه لوقلا اذهو

 لصحو ليللا موقي ناك نمل ةجاحلا دنع لعفي هنأب « سفنلا هيلإ نئمطت يذلا وهو ,4

 ةسلج ةلأسم ةلأسملا هذه لثمو « رجفلا ةالصل دعتسي نأ لجأ نم حيرتسي هنإف « بعت هيلع

 نوغلابي ملعلا ةبلط ضعب نأ انغلب دقو « اهيلع مالكلا رم دقو « ةالصلا يف يتلا ةحارتسالا

 هذه يف سانلاو « نيلصملا فوفص طسو ارعجطضي نأ ىلإ رمألا مهب غلب ىتح اذه يف

 لب « ةداشم ماوعلا نيبو مهنيب لصحت كلذ دعب مث « نآرقلل ئراقو لصم نيب فوفصلا

 ىلعو  ةنسوه امنإ هلعفي يذلا نأب يعدي دقو « زوجي ال اذهف « ًانايحأ برض لصحب

 دسافملا ءرد نأل ؛ ةدسفم اهلعف ىلع برت نإ ىلوأ اهكرت نإف « ةنسلا نم كلذ نأ لامتحا

 . حلاصملا باج ىلع مدقم

 أدب ةبتارلا ننسلا نع ملكتت يتلا ثيداحألا ركذ نم فلؤملا ىهتنا نأ دعبو

 ىلإ سمشلا بورغ نيب ام هب داري ليللاو « ليللا ةالص نع ملكتت يتلا ثيداح الاب

 لعفت يتلا ةلفانلا : ليللا ةالصب دارملاو « ليللا ىمسي اذه لكف« . رجفلا عولط

 لع عقم تيان اهم لاو اشر عا ةضيرفلا امأو « ليللاب
 اهنإف ليللا ةالص امأو « ةليللاو مويلا يف هللا نهبتك تاولص سمح يهر ء ليللا
 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت

 دولا : لوألا مسقلا

 . ناضمر يف حيوارتلا : يناثلا مسقلا

 اهيف ليللا ة ةالصف مومعلا ىلعو ء ةنسلا يلايل لك يف دجهتلا ة ةالص : ثلاثلا مسقلا

 لضفأ اهنأ أ تنيبو « اهيلع ثحلاب ثيداحألا تءاج دقو « ريثك ريح اهيفو « ميظع لضف

 دقو « ليللا رخأ يف يهلإلا لوزنلا تقو فداصت ليللا ةالص نأو « ةبوتكملا دعب ةالصلا
 مم علا

 دقو « ةروسلا رخآ ىلإ [؟3 : لمزملا ] 4 يح ياليفالإل لار ي لمرملااأاتي 8 : ىلاعت هللا لاق

 م4



 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 هه مع هم دع همها هم ات هس همام مهني م دس و ها ماوه نا مدس تدي هاو م دس ع يه ماسم عمهم قس س رو رو هور ساو سعه عراق ده قاده م عه هاه هاش سنا سنار سال 6 سهره هامه )ا 6 ساعه ساه زو هاو ها شهار شام هس ماع # #

 ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع ًاسلاج يلصي ناك ضرم اذإ هنإ ىتح « ليللا مايق عدي ال ناك

 بيغرتلا يف ىلاعت لاق دقو « هب تهجوت امنيأ ةلحارلا ىلع يلصي ناك رفاس اذإو
 و ےل ےس ےس ےس ی ی ےس ےس یا

 مهتقنراممو اًعمطو وخ مر نودي جامل نع مموج فاجن < ليللا مايقب

 بيدا و نوو تس ق نقلا : ىلاعت لاقو « 11+ : ةدجسلا] نوقف
 )® کک ورفعت مراسل ابو يح و نوحہ نام لیلا دایک يي نيس كلذ لاک إبر متا

 . ١۸٠١| : تايراذلا]

 نأ انركذ امكو « ليللا مايق يف ةبغرملا ثيداحألاو تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 . دجهتلا « حيوارتلا «رتولا : ةثالثلا ماسقألا هذه ىلإ مسقنت ليللا ةالص

 وهو ةعبسلاو ةسمخلاو ةثالثلاو دحاولاك « يدرفلا ددعلا هب دارملاف : ةغللا يف رتولا امأف

 . هرخآ ىلإ ةينامثلاو ةعبرألاو نينثالاك « يجوزلا ددعلا هب داري هنإف « عفشلا دضب

 ‹درف ىلع عوطقملا ددعلا وأ « ةدرفملا ةعكرلا هب داريف : عرشلا يف رتولا امأ
 ثح دقو « ةرشع ثالشلاو « ةرشع ىدحإلاو « عستلاو عبسلاو سمخلاو ثالثلاك
 عدي نكي ر ملف « دم هيلع ظفاحو ؛ يتأيس امك هكرت نم دعوتو « رتولا ىلع يم ىبنلا

 عانقلا فاشك ] ملعلا لهأ روهمج دنع ةدكؤم ةنس وهف اذل ؛ ًارفس الو ًارضح ال رتولا

 ةفينح وبأ مامإلا بهذو « 80/١"[ ليلجلا بهاومو « ٠٠١/۳ عومجملاو .« ۳

 . ۷۸/١[ بابللا | هبوجو ىلإ هللا همحر

 لبقت نأ يغبني ال ءوس لجر وهف رتولا كرت نم : هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 هل لبقُت نأ يغبني ال ءوس لجر هنإف رتولا كرت ىلع مواد نم : ينعي . ةداهش هل

 . هكرت ناسنإلل ىغبني ال هنأو « رتولا ةيدكآ ىلع لدي ام « ةداهش

 ةرتفلا هذه ىف رتوأ نمف « رجفلا عولط ىلإ اهتبتار دعب ءاشعلا ةالص نم : هتقوو

 ‹ هتقو يف رتولا عقوأ دقف رجفلا عولط لبق هرخآ نم وأ هطسو نم وأ ليللا لوأ نم
 . هتالص رخآ ىف هلعجيو « رتولا رخؤي نأ لضفألاف ليللا رخآ نم موقي ناك نمف
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 عوطتلاةالص باب .ةالصلا باتك ا عر

 ا. اذهو ماي نأ لبق رتوي نا ليلا رخل موقي © اح نمو للا ةالص ب مخي

 ا دایک نارد هر هلقأف : ر ددعامأ

 ئزجملاف « ملسيو دهشتي مث « ةعساتلاب ىتأيف موقي مث « ملسي الو دهشتيو سلجي

 وأ عست وأ عبس وأ سمخ لامكلا ىلعأو ؛ ثالث لامكلا ىندأو ؛ ةدحاو ةعكر

 رتؤأ أاذإ رتولا يف ذ أرقيو « رتولا يف لامكلا ىلعأ وه اذه « ةرشع ثالث وأ ةرشع ىدحإ

 لمتشت ةروسلا هذه نأل ؛ ؛ ةحتافلا دعي (للا كرس عبس لوألا ةعكرلا ىف

 ىلع لمشت اهنأل ( تورك امتلك )ةيناثلا ىف آرقيو « ةرخآلاو ايندلا ا
 اذإف « نيتذوعملاو ( دحأ هللا وهلقإلثلاشلا ىف أرقيو « ةيهولألا ديحوت « ةدابعلا ديحوت م رتو >+ ع 1

 . رثكألا وه اذهف صالخإلا ةروس ىلع رصتقا نإو « نسحف نايحألا ضعب اذه لعف

 ًاناهإ ناضمر ماق نم» : يم لاق « ناضمرب ةصاخ يهف حيوارتلا ةالص امأو
 باتك يف فلؤملا دنع ثيدحلا اذه يتأيسو ]؛هبنذ نم مدقت ام هل َرفَع ًاباستحاو
 امو هبنذ نبم مدقت ام هل رفغا» ةياور ىفو « | ناضمر مايقو فاكتعالا باب « مايقلا

 اقيدصت : يأ : اناميإو « حيوارتسلا ةالص هب دارملا : ناضمر ماق ىنعمو « «رخأت

 الو ءاير ال ء اهباوث ىف اعمط : يأ : اباستحاو « اهل اداقتعاو ةالصلا هذه ةيعورشمب

 امأو . ةيلوقلا ةنسلا ةهج نم اذه « هللا دنع كلذ ساوث بستحي امنإو « ةعمس

 ل جرخف « ناضمر نم يلايل حيوارتلا ةالص هباحصأب ب يبنلا ىلص دقف ةيلعفلا
 « ةالصلا لاطأو مهب ىلصف « هفلخ اولصو سان ءاجف « دجسملا ىلإ ليللا فوج يف
 مث « ىلوألا ةليللا نم رثكأ سان ءاجف  دجسملا ىلإ 25 جرخ ةيناثلا ةليللا يف مث



 مارملا عولب حرش عوطتلا ةا ةالمص باب. اب.ةالصلا باتك

 اوؤلم مهنإ ىتح نيتقباسلا نيعليللا نم رثكأ س ان ءاجف « ةثلاثلا ةليللا يف جرح

 مهب قاض ىتح اوعمتجا ةعبارلا ةليللا يف مث « قبس امك ب مهب ىلصف ١ دحسملا

 ةالصلا هيلع ههجوب مهيلع لبقأ حبصلا ىلص املف لك مهيلإ جرخي ملف ؛ دجسملا

 الإ مكيلإ جورخلا نم ينعنمب ملو « مكماقم يلع فخي مل هنإ : لاقو « ماللار
 [(٦۷)ملسمو « (٤۹۲)يراخبلا هجرخأ | 'اهنع اوزجعتف « مكيلع ضرفت نأ ةيشح

 نأ يشخ هنأ يهو « ةمكحلا نم هركذ امل كو رخخأت امنإ ‹ اهتيعورشم كلذب تتبثف

 سانلا ٌرمتساف « هتمأ ىلع د هتقفش نم كلذو « اهنع اوزجعيف مهيلع ضرفت
 م تاعامج يني  امازوأ رک تايم يف دجسلا يف اهوا

 يف اهنوُلصي ؛ اط قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف كلذ ىلع رمألا رمتس
 ناك الو « رثكأو ةثالثلاو « هتالصب نالجرلا يلصيف « ‹ لجرلا يلصب « ًاعازوأ دجسملا

 جوف « ةليل ف رمع جرخ « كلذ ىلع مهو فَ باطلا نب رمع ةفالخ ردص
 دحاو مامإ ىلع مهعمجي نأ بحأف « نيقرفتم تاعامج دجسملا يف نولصي سانلا

 يبأ ىلع مهعمجف « : مهب اهألص يتلا يلايللا يف ديك يبنلا فلخ نوصي اوناك امك

 كلذو « ةعكر نيرشع اهنولصي اوناكف « امهنع هللا يضر يرادلا ميمتو بعك نبا
 ‹ ةفصلا اوففخو « تاعكرلا ددع يف اودازف ؛ سانلا ىلع فيفختلا اودارأ مهنأل
 ؛ اهلعفي دَ ىبنلا ناك ىتلا ةفصلا فيفخت نع ًاضيوعت ددعلا ىف ةدايزلا تناكف

 ”احأ اهعيطتسي الو اهقيطي ال هيك ىبنلا ةالصف « مايقلا لوط نوقيطي ال سانلا نأل
 يف أرقي ناكو « مالسلاو ةالصلا هيلع هامدق ترطفت ىتح ماق هنأل ؛ راو هاوس

 لايو « ةيآ لك دنع فقيو لتري (نارمع لآ)و (ءاسنلا)و (ةرقبلا)ب ةدحاولا ةعكرل
 نسم ًاوحن الیرط ًاعوكر عكري مث . ناذعلا تايأ دنع ذيب هتسيو « ةمحرلا تایآ دنع

 . هعوكر نم ًاوحن ًاليوط ادوجس دجسي مث « همايق

 اذو فيعضلاو ريبكلا مهيف نإف ففخيلف سانلا مأ مكيأل : يو لاق دقو
 ًاقفرو# ةأعارم اهوفقخ مهن [( )71 )ملسمو ۽ ١ ٩ )ىراخبلا هجرخأ اإ «ةجاحلا
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 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك _ مارا عولب حرش

 ممم مم مجتامس سعف قمعام هه تمام سد سم ماهم سهل امامهم ووام سه سه واو سم هورس قرر هاه هه هو سم كه ماله سا 6 نجا ساسعس سام اس رش سام يك ناهي هام هاه مرهم مم و سم مياه همي ساوناع سهام ماس ماس

 ءافلخلا ةنس نم هذهو « فيفختلا نع ًاضيوعت ددعلا ىف اودازو« سانلاب

 هذ يلع نع يور دقو « نيدشارلا ءافلخلا ينا وه هبط رمع نإف « نيدشارلا
 ءافلخلا ةنس نم اذهف  ةعكر نيرشع اهيلصي نأ سانلاب اهيلصي يذلا رمأ هنأ ًاضيأ

 . نيدشارلا

 «يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنسب مكيلع١ : لاق دقو

 يذمرتلاو « (510/)دواد وبأو « )١171511( دمحأ هجرخأ « حيحص ثيدح]

 يفو « راصنألاو نيرجاهملا نم روضحب اذه ناكو )57١([ هجام نباو ء (77105)
 ففقخي ناك نمل حيوارتلا ةالص ىف ةدايزلا زاوج ىلع لدف « كو هللا لوسر دجسم

 هيلعف « ةعكر ةرشع ىدحإ ىلصي نأب هيي ىبنلاب يدتقي نأ دارأ نم امأو « ةالصلا

 ىلع قشي اذه نكل« ةالصلا ليطي نأ هيلع : يأ « دَ يبنلا ةالص لثم ىلصي
 نوربصيو « اذه نوبغريو نورثؤي ةعامج هفلخ وأ هسفنل يلصي ناك نمف « سانلا

 سانأب يلصي ناك نم امأ « هيب ىبنلا هلعفي ناك ام لثم لعفيلف « ةلاطإلا ىلع

 ددع ىف ديزيو « ةالصلا ففخي هنإف « ليوطتلا نوقيطي الو « ءافعض مهيف

 > . دمحلا هللو عساو اذه يف رمألاو « تاعكرلا

 ‹ ةأرج هيف لوق اذهف « ةعدب ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع ةدايزلا نإ : لوقي نم امأ

 ميمتو . بعك نب يبأو « بلاط يبأ نب يلعو « باطخلا نب رمعل عيدبت هيفو

 ناك امع ددعلا يف اوداز مهنأل ؛ راصنألاو نيرجاهملل عيدبت هيف لب « يرادلا

 لاوحأ ةاعارمو « سانلاب قفرلا انركذ ام ةمكحلا تناكو « ةي لوسرلا هلعفي

 .لاطأ امل هنإ مث« «ففخيلف سانلا مآ مكيأ» : لب لوسرلا لوقب المع ؛ نيمومأملا

 كلذ غلبو « ةرقبلا ةروس مهب أرقو « ةضيرفلا يف هفلخ نولصي نيذلاب ا ذاعم

 ماو« ليوطتلا اذه ركنأو نيم مكنم نإ : لاقو « هيلع ركنأ « هللا لوسر



 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 الف « مهريفنت مدعو « ريخلا ىلع سانلا فّلأتو « مهب قفرلاو نيمومأملا لاوحأ ةاعارم
 . هلل دمحلاو ةعدب

 . نيقرفتم ًعازوأ اوناك نأ دعب بعك نب يبأ ىلع ةباحصل اط رمع عمج املف
 تمعن) : هک لاقف ء دحاو مامإ فلخ نولصي مهو ةيناثلا ةليللا يف مهيلإ جرخ

 14/1 «أطوملا» يف كلام هجرخأ | (اهنم ريخ اهنع نوماني يتلاو « هذه ةعدبلا

 ال ةيوغللا ةعدبلا اهب دارملا « ةعدبلا تمعن : هلوقف « ليللا رخآ يف دجهتلا ينعي

 «ةعدب تسيل دحاو مامإ فلخ حيرارتلا يف ةعامملا ةالص نأل ؛ ةيعرشلا ةعدبلا
 : هلوقب دارملاف « فطر مع دشارلا ةفيلخلا اهايحأ دقو « ةي لوسرلا ةنس ىه اغإو

 هل نكي مل يذلا ءيشلا : يأ « ةيوغللا ةعدبلا  ملعلا لهأ ررق امك - ةعدبلا تمعن
 لعف نم ناك كلذ نأ مدقت دقو ءرمع ةفالخ لوأو ركب يبأ ةفالخ يف قباس
 يف ةلعلا نيب دقو « ةسماخلا وأ ةعبارلا ةليللا يف ذي يبنلا هكرت اهنإو ٠ ةن يبنلا
 نأل ؛ ةفاحملا هذه تنمأ ديب يفوت املف « مهيلع ضرفت نأ ةيشخ يهو كلذ
 امك «دحاو مامإ ىلع كلذ دعب رمع مهعمجف « ةَ لوسرلا ةافوب ىهتنا عيرشتلا
 . مهب اهالص يتلا ىلايللا يف 2 يبنلا دهع ىلع اوناك

 « نيتميلست لك دعب نوحاتري : يأ « نوحورتي اوناك مهنأل ؛ حيوارتلاب تيمسو
 حيوارتلا ةالصب تيّمَّس كلذلف ؛ ةريصق ةحارتساب نيتميلست لك نيب نولصفيف

 ةالص ةبتار دعب نم هتقوو « ةنسلا يلابل لك يف عورشم هنإف دجهتلا امأو
 نيب ناسنإلا ىلص اذإف « ليللا ةالص ىمسي اذه لك ءرجفلا عولط ىلإ ءاشعلا
 لضفأ وهف ترخأت امّلك نكلو « ليللا ةالص نم كلذ نإف هل رسيت ام نيءاشعلا
 « لغاوشلا هيف عطقنت ليللا رخآ نإ : ًالوأ : حلاصم هيف ليللا رخآ نأ لجأ نم
 موقي مث « ةحارلا نسم جاتحي ام همسج يطعيو ؛ مونلا نم هتحار ناسنإلا ذخأيو
 [5 : لمزملا] 4 ايف موو طو دَسَأ هللا ةا ) : ىلاعت لاق دقف . أطيشن كلذ دعب
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 ممم هام مم م رعماس هماخ TYREE سه ماه سو قرف عك هو سوس RDG سوما سا سو جاه Em nH ساس موج عا سس سام Lm سر ماو ياما س سم ها سس جس Hm سوم هع م مام عساس

 لوأ يلصي يذلا نم لضفأ اذهف « مونلا دعب ةالصلل مايقلا يه : ليللا ةئشانو

 ربدتل ىعدأو ء صالخإلل ىعدأ ليللا رخآ يف كلذكو « ماني نأ لبق ليللا

 يف ناسلل بلقلا ةأطاوم : يأ (اْضَوُدَسأَيحِلَيآَةَئِاََّنِإف ةءارقلل ذلأو « نآرقلا

 ايندلا ءامس ىلإ يهلإلا لوزنلا تقو ليللا رخآ نأل ؛ 4اًلقْموْقأَو) « ةءارقلا

 ةالصلا لضفأ» : ةي لاق دقلو « هل باجتسيف « لأسيو هبر وعدي « ملسملا هفداصيف

 هيلع ناك دقف «هسدس مانيو « هثلث موقيو « ليللا فصن ماني ناك « دواد ةالص

 ماني مث « ليللا فوج يف ينعي هشلث موقي مث « حاتريل ليللا فصن ماني مالسلا
 دعب هتحار ذخأي ءرجفلا ةالصل حاتري نأ لجأ نم رجفلا عولط لبق يذلا هسدس

 ةالصلا هيلع دواد ةالص هذهف ء رجفلا ةالصل طشني نأ لجأ نم ليللا مايق

 رخآ يف هرتو لعجي نأب ءرتولاب اهمتحي نأ ةنسلاو « ليللا ةالص هذهو « مالسلاو
 هنإف « ليللا رخآ ماقف هل رسيت مث ليللا لوأ رتوأ هنأ ردق ولو « ليللا نم هتالص

 : ا هلوقل ؛ ةيناث ةرم رتولا ديعي الو « لوألا رتولا ىلع رصتقيو « هل رسيت ام يلصي

 . [ فلؤملا دنع ًابيرق يتأيسو [ «ةليل يف نارتو الا
 هريغ يف الو ناضمر يف ديزي ال ناك دص هنأ ةشئاع ثيدح يف درو ام امأو

 مث « نهلوطو نهنسح نع لأست الف « ًاعبرأ يلصي « ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع
 2 هنأ دارملاف « ًاثالث يلصي مث « نهلوطو نهنسُح نع لأست الف « ًاعبرأ يلصي

 مث « نيمالسب ًاعبرأ يلصي مث « اليلق حيرتسيو لصفي مث « نيمالسب عبرألا يلصي

 ةرشع ىدحإ هذه « تاعكر ثالث رتولاب يتأيو موقي مث  اليلق حيرتسيو لصفب
 ىلع لدي اذهو « «ىنشم ىنغم ليللا ةالص» : د هلوق كلذ ىلع ليلدلاو « ةعكر

 كيبشي الو « دجهتلا يف نيتعكر ىلع ديزي الو « نيتعكر لك نم ملسي هنأ
 . نيمالسب عبرألا يلصي هنإ لب « ضعبلا همهوتي امك ًاعيمج عبرألا تاعكرلا

 يف ءاج هنإ لب « ضعبلا اهضعب رّسفي هو هثيداحأو « نيمالسب ةيناثلا عبرألاو
 م6



 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ممم ممم رك مم ممم ع هم HH HER م ناس سمع همهم همس سام ساس جا هاو ماما سس هم و هو هاو HAHN مم سوم م سماع هر هو سو لو سم سو سو هم سام مهم EMM ماعم ع واعف واقع

 ةيناثلا اهتياورف « نيتعكر لك نم مّلسي : اهثيدح يف تلاق اهنأ ةشئاع نع ةياور

 . نهلوطو نهنسح نع لأست الف ًاعبرأ يلصي : اهلوق رسفت
 لاقف « اهيف اوملكت ةدايزلا هذه نكل «ىنثم ىنثم راهنلا ةالصو» : ةياور يفو

 تاياور اهل دهشت : اولاق نكل « فيعض وار ةياور نم اهنأل ؛ أطخ اهنإ : يئاسنلا

 . ىنثم ىنثم ًاضيأ راهنلا ةالص نأب رخأ

 ددع امأو « اهتيفيك هذهو « اهتقو اذهو « اهلضف اذهو « دجهتلا ةالص يه هذهف

 اذإو « هل رسيت ام ناسنإلا يلصي « روصحم ريغ وه ًاضيأف « دجهتلا يف تاعكرلا

 ‹« نسحف ةعكر ةرشع ةثالث ىلص وأ ةعكر ةرشع ىدحإ ىلصف ديب ىبنلاب ىدتقا

 بري ناك اغإو , ددحي مل 5 يبنلا نأل ؛ هيلع جرح الف داز وأ تاعكرلا لّلق نإو

 هلرسيت ام ملسملا يلصيف « سانلل رسيأ اذه نآلو « ديدحت ريغ نم ليللا مابق يف

 . رتولاب اهمتحخيو « تاعكرلا نم
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 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب. ةالصلا ب باتک

1Yةف هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو -  

 ةدححاو ةعكر یلص حبصلا مكذذحأ يش اذإف « ىننم ىنثم ليلل ةالص»

 هيلع قفتم !ىّلص دق ام هل رتوت

 ديزي ال هنأو « نيتعكر نيتعكر نوكت ليللا ةالص نأ هيف ثيدحلا اذه - 5

 هذه يف ليللا ةالص رصح دي هنأل ؛ نيتعكر لك نم ملسي لب « نيتعكرلا ىلع
 نينثا نع لودعم اذه (ىنثم ىنثم) : هلوقو « أدتبم اذه (ليللا ةالص) ةيفيكلا

 : ىلع ثيدحلا لدف . أدتبملا ربح وهو « نينثا

 يشخ اذإو « ةيئانث نوكت نأ ليللا ةالص يف بحتسملاو عورشملا نأ ىلع : ًالوأ

 . ىّلص ام هل رتوت ةدحاو يلصي هنإف رجفلا عولط ناسنإلا

 . رتولاب ليللا ةالص ماتتخا ةيعورشم ىلع ًاضيأ لد : ًايناث

 . رجفلا عولط ىلإ اهتقو دت ليللا ةالص نأ ىلع لد : ًاثلاث

 ًادجهت تناك ءاوس « ةلفانلا نع ىهني هنإف رجفلا علط اذإ هنأ ىلع لد : ًاعبار

 . قبس امك رجفلا ةبتار الإ ةلفان ىلصت ال هنأو « رتو وأ

 / (۹٤۷)ملسمو < (4917) يراخبلا(1)

 نوح



 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ىنثم راهنلاو ليللا ةالص» : نابح نبا هححصو ةسمخللو 77

 . "طخ اذه : يئاسنلا لاقو «ىنثم

 (ىنثم ىنثم ليللا ةالص) امأ (راهنلاو) : هلوق (أطخ اذه) : هلوقب دارملا - ۳

 . مدقت امك دم هنع تباث اذهف

 هح أم ناو Y/Y ىئاسنلاو 6(0ه4190/) يذمرتسلاو ؛ (۱۲۹۵)دواد وبأو 6 )41( دمحأ 1(

 . هراهنلاو» ةملك نود حيحص ثيدحلاو ؛ )۲٤۸۲( نابح نباو « (۳۲۲)
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 عوطتلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ةالصلا لضفأ» : م هللا لوسر لاق : لاق هک ةريره ىبأ نعو ۴

 . لسم هجرخأ «ليللا ةالص ةضيرفلا دعب

 ةالص ىف بيغرتلا هيف  ةريره ىبأ ثيدح ىنعي  ثيدحلا اذه - ٤

 . اهدكأت ىلع لديف « ةضيرفلا دعب ةالصلا لضفأ اهنأو « ليللا

 )١( مقرب )۱۱۹۳( .
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 مارملائولب حرش عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 رتولا» : لاق ا بط هللا لوسر نأ هو يراصن ألا بويأ يبأ نعو - ۳“ م

 نأ بحأ نمو « لعفيلف سمخب رتوي نأ بحأ نم « ملسم لك ىلع قح

 الإ ةعبرألا هاور « لعفيلف ةدحاوب روب نأ بحأ نمو « لعفيلف ثالثب راوي

 ١ م
 . ١ )هفقو يئاسنلا حجرو نابح نبا هححصو ؛ يذمرعلا

 ٠ - لئاسم هيف يراصنألا بويأ يبأ نع ثيدحلا اذه :

 : ينعي (قح رتولا) : دو لاقف« هدكأتو رتولا ةيعورشم : ىلوألا ةلأسملا

 . ةدكؤم ةنسو « دكأتم

 ىندأو « ةعكر هلأ نأو « رتولا ةالص تاعكر ددع ركذ هيف : ةيناثلا ةلأسملا

 . سمخ وأ ثالث هرثكأ هرثكأ

 اهدرسي نأ هلف سمخب وأ ثالشب رتوأ نم نأ ثيدحلا ىف : ةثلاثلا ةلأسملا

 يو هلوقب المع ؛ لضفأ رهف ةدحاوب رتوأو نيتعكر لک نم مس ناو « دحاو مالس

 . (ىنثم ىنتم ليللا ةالص) :

35 

 (YY) لاح نسباو « )114۰( هحجام نباو« ۲۳۸/۲ يئاسنلاو « 2( زد
- 

 . افوقومو اعوفرم حيحص ثيدح وهو ء(١151)551(١9)و
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 / تل د 0 00 0 مارملا غولب حرش

 يذمرتلاو « يئاسنلا اورا ل لزا وسر هنس ةا کلو ةيوكل

 ا
 هححصو مكاحلاو ؛ هنسحو

 رتولا) : هلوقف  هلبق يذلا ثيدحلا رّسفي اط ىلع نع ثيدحلا اذه - "5
 (متحب رتولا سسيل) : لاق اذهلو ؛ بجاو هنأ هانعم سيلو « ةنس هنأ هب دارلا (قح

 اهتس ةنس نكلو) « ةبوتكملا ةالصلاك : ينعي (ةبوتكملاك) ٍصضرفو بجاوب : ينعي

 روهمج بهذم وهو « بجاوب سيلو بحتسم رتولا نأ ىلع لدف ( وهلا لوسر
 لاق دَ يبنلا نأل كلذو ؛ هللا همحر ةفينح يبأ مامإلل ًافالخ « ملعلا لهأ

 الإ ؛ال» : لاق _ سمخلا تاولصلا ينعي  ؟اهريغ يلع له : هلأس يذلا يبارعألل

 ىلع لدف «ةليللاو مويلا يف هللا نهضرف تاولص سمخ» : هيك هلوقلو « «عوطت نأ

 هيلإ بهذ ام حجارلا نأو « سمخلا تاولصلا ريغ ةضورفم ةالص كانه سيل هنأ

 . ةدكؤم ةنس رتولا نأب روهمجلا

 )١( مكاحلاو ‹ (154) يذمرتلاو ب ۳ يئاسنلا 7٠١/١ .

Y۹ 



 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب» ةالصلا باتك

  TYهللا لوسر نأ ء امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو د ©

 ينإب : لاقو « جرخخي ملف ةلباقلا نم هورظتنا مث « ناضمر رهش يف ماق

 "!نابح نبا هاور « ءرتولا مكيلع بتكي نأ تيشخ .

 ليللا مايق ناضمر يف يلصي ناك 1 يبدا نأ هيفف رباج ثيدح أمأ - ۷
 نأ ةيشخ كلذو ؛ دجسملا ىلإ جرخي مل اهيلت يتلا ةليللا يف هنكل « دجسملا يف
 ضرفُت نأ يشخ يتلا ةالصلا نأ حيحصلاو « ةباحصلا ىلع رتولا ةالص ضرفت

 امأو « دجسملا يف ةعامج نسو ٠ ناضمر يف يهو « حيوارتلا ةالص يه مهيلع
 ءرملا ةالص لضفأ نإ» : دقي هلوقل ؛ تيبلا يف نوكت نأ لضفألاف دجهتلاو لفاونلا

 نأ لضفألا حيوارتلا ةالصف [ ًابيرق فلؤملا دنع يتأيس ] «ةبوتكملا الإ هتيب يف

 ةميظعلا ةريعشلا هذهل اراهظإ كلذ ىف نأل ؛ ةعامج نوكت نأو « دجسملا ىف نوكت

 ۰ . ميظعلا رهشلا اذه يف

 )١( فيعض وهو « ةيراج نب ىسيع هدانسإ يفو ؛ (5104) مقرب .
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 عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك 00 مارملا عولب حرش

 ا هللا

 الإ ةسمخخلا هآور رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص نيب ام « رتولا» : لاق ؟ هللا

 ا مكاحلا هححصو « ىئاسنلا

 روهشملا سرافلا وهو « هت ىودعلا ةفاذح نب ةجراخ نع ثيدحلا اذه - ۸

 نب رمع نم بلط هو صاعلا نب ورمع نأ كلذو « سراف فلأ لدعي هنإ : ليق يذلا
 نم ريح ءالؤه نإ : لاقو « لاجر ةتالثب هدمأف « لتاقم فالآ ةثالثب هدمي نأ ىاطخلا

 نب دادقملاو « ماوعلا نب ريبزلاو « ةفاذح نب ةجراخ : مهو« لتاقم فالآ ةثالث
 نب ورمع ةرامإ ىف« رصم يف ًايضاق ناك اذه ةفاذح نب ةجراخو« 7 ةودوسألا

 « بلاط يبأ نب ىلع : ةثالثلا لتق ىلع هللا مهحّبق  جراوخلا رمآت دقو « هات صاعل

 نب نمحرلا دبع امأف « ذيفنتلل اوؤاجف « صاعلا نب ورمعو « نايفس يبأ نب ةيواعمو
 دارأ يذلا لجرلا امأو « بلاط يبأ نب ىلع نينمؤلا ريمأ لتق دقف هللا هحبق  مجلم

 نب ورمع دارأ يذلا امأو « لقلا نم هللا هاو « لّتقم ريغ يف هنعط هنإف  ةيواعم لتق
 هنع بانأ دقو ء ةليللا كلت يف رضحي ل هيَ ًارمَع نأ هللا ردق نم ناكف صاعلا

 لاق اذهلو « ًأطخ : ورمع نم الدب يجراخلا هلتقف ء سانلاب يلصي ةفاذح نب ةجراخ

 . الثم تبهذف « ةجراخ هللا دارأو « ًارمع اندرأ : - هللا هحبق

 اذهف (مَعّنلا رمح نم مكل ٌريخ يه ةالصب مكّدمأ هللا نإ) : هيف اذه هثيدحو

 ناك دقف :لبإلا معنلا رمحب دارملاو « معنلا رمح نم ٌريخ هنأو « رتولا ديكأت هيف

 دقو « مهدنع لبإلا عاونأ سفنأ يهف ءرمحأ اهنول يتلا لبإلا اهنم نوراتخي برعلا
 ريصخ)رتولا ةالص ينعي (ةالصلا هذه) : هي لاق كلذلف ؛ اهنمث يف نولاغي اوناك

 )١( دواد وبأ )١514( دمحأو « (۱۱۹۸)هجام نباو ‹ (407) يذمرتلاو« ) ۸/۲٤۰۰۹و٩ و٠١((
 مكاحلاو ١/3 ٠٣ هريغل حيحص ثيدح وهو :
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 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب.ةالصلا باتك

GHSERNN mnnسه موو مرماه هم لوا وا راما ممل عزو رسم ممسك هاك ماس م نمار  HE HRP1م ني ممم همه عمر همهم م مو سم همم  

 ام سفنأ يه لاومألا هذه نأل ؛ اهيف امو ايندلا نم ريخ دارملاو « (معنلا رمح نم

 ايندلا نم ريخ اهنإف سيفنلا عونلا اذه نم ريخ رتولا ةالص تناك اذإف « ايندلا ىف

 باوث نيب ةنراقم ال هنأ مولعم هنإف الإو « لاثملاب بيرقتلا دارأ ديم يبنلاو « اهيف امو

 بيرقتلا دارأ 2 لوسرلا نكلو « ميظعلا قرافلا عم ايندلا يف ام نيبو « ةرخآلا

 رمح نم كل ريخ ًادحاو الجر كب هللا ىدهي نأل» : دَ لاق امك « سانلل لاثملاب

 ىلع ثيدحلا اذه لدف . اهيف امو ايندلا نم ريخ يهو « رمحلا لبإلا : ينعي معنلا

 . اهكرت مدعو « اهب ةيانعلاو مامتهالاو رتولا ةالص ةليضف

 . مكاطعأ : ينعي (مكدمأ هللا نإ)

 ًاضيأ ثيدحلا اذه لد . (رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص نيب ام «رتولا) : لاق

 ةالص لبق رتوأ ول امأ ء رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص نيب ام هنأو « رتولا تقو ىلع

 ءرتولا تقو لوخد لبق رتوأ هنأل ؛ ملعلا لهأ عامجإب اذهو « ئزجي ال هنإف ءاشعلا

 ‹ تقولا نع جراخ هنأل ؛ هئزجي مل رجفلا عولط دعب رتوأ وأ « ءاشعلا لبق رتوأ ولف

 ميدقت عمج رطمل امإو « رفسل امإو « ضرمل امإ  برغملا عم ءاشعلا عمج ول نكل
 . ءاشعلا دعب هنأ هيلع قدصي هنأل ؛ رتوي هنإف

 ؟



 عوطتلا ةالص باب .ةالصلا باتك

 لوسر لاق : لاق ءهيبأ نع« بوڪ ةديرب نب هللا دبع نعو 8

 دنسب دواد وبأ هجرخأ «انم سيلف رتوي مل نمف « قح رتولا» : ع هللا

: 0 )0 ّ ۰ 

 . "أ دمحأ دنع هكيظةريره ىبأ نع ' ةرع و دهاش هلو

 ينعي (قح رتولا) قباسلا ثيدحلاك اذه ةديرب نب هللا دبع ثيدحو - 4

 كرت ىلع رجزلاو ديعولا باب نم اذه (انم سيلف رتوي مل نمف) : هلوقو « ةدكؤم ةنس
 تلد ىرحخألا ثيداح ألا نل ؛هبوجو ىلع لدي الو «رفاك هنأ هانعم سيلو « رتولا

 . ةدكؤم ةنس وه اغإو . ضرفب سيل هنأ ىلع

 )١( مکاحلاو ء(419١) دواد وبأ ١/70 .

  6هلبق امب نسحتي وهو ؛ (۹۷۱۷)دمحأ :

y5 



 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ديزي ة هللا لوسر ناك ام تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو _- ٠١

 الف« ًاعبرأ يلصُي ؛ ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع هريغ يف الو ناضمر يف

 نهنسح نع لأست الف« اعبرأ يلصي مث ؛ ؛ نهلوطو نهنسح نع لأست
 مانتأ « هللا لوسر اي : تلقف : ةشئاع تلاق . ثالث ىّلصُي مث ؛ ‹ نهلوُطو

 قفتم «يبلق ماني الو « نامانت ينيع نإ « ةشئاع اي» : لاق ؟رتوت نأ لبق

 . هيلع

 ناك ىتلا تاعكرلا اهنع هللا ىضر ةشئاع ركذت ثيدحلا اذه ىف - مام

 ىلع ديزي ال ناك هنإ : لوقتف « هريغ يفو ناضمر يف ليللا نم دَ يبنلا اهيلصي

 الف) اهليطي ناك ةفصلا ثيح نم نكل . ددعلا ثيح نم اذه . ةعكر ةرشع ىدحإ

 ةالصلا هيلع ناتفيرشلا هامدق رطفتت ىتح ليللاب ةالصلا ليطي ناك هنأ دَ ىبنلا

 مرحأف « يلايللا نم ةليل هعم ماق هنأ ناميلا نب ةفيذح ركذ امكو « مالسلاو
 دنع عكريس هنأ ةفيذح نظف « ةرقبلاب أدب مث « ةحتافلا أرق مث « ةالصلاب هيب يبنلا
 ةيآب رسمي ال « نارمع لآ أرق مث « ءاسنلا أرق مث « ةرقبلا متخ ىتح هك ىضم مث « ةئملا
 وحن ًاليوط ًاعوكر عكر مث « ذوعتو فقو الإ باذع ةيآب الو « لأسي فقو الإ ةمحر

 . مالسلا ة ةالصلا هيلع هعوكر نم ًاوحن ًاليوط ًادوجس دجس مث « همايق نم

 مث) ‹ (نهلوطو نهنسح نع لأست ال) : تلاق اذهلو « و هدالص ةفص هذهف

 .هنكل (نيتعكر لك نم ملسي) ةيناثلا اهتياور هرسفي قبس امك هانعمو (اعبرأ يلصي

 فنأتسي مث « حيرتسي هنإف نيتميلستب تاعكر عبرأ ىلص اذإف ؛ عبرألا دعب حيرتسي

 هذهو « ًاثالث يلصيف موقي مث « حيرتسي مث « ميلستب نهنيب لصفي اعبرأ يلصيف

 دعب مالسلاو ةالسصلا هيلع ماني مث د « ةرشع ىدحإ عومجما نوكيف « رتولا يه ةثالثلا

 .(9788()175) ملسمو ء(11540) ىراخبلا )١(

 صم



 مم ممر مهنارم هاهنا سمول عمه ساه هه اها سه سشش اس جب سو خا هك ها وو و مه رس هسه عهاسه سها هاه ا شام و و ساس واو ع دو ساروا و سوه ا # ناس سمع س سام سه ا واواسه و واو ع ساس ساو سل ساهم هدو ا هاس ساس ساق ه4 ف كاس

 يلصيف حرخي مث . رجفلا علطي امدعب رجفلا ةبتار يلصيف موقي مث « اليلق رتولا

 (؟رتوت نأ لبق مانتأ « هللا لوسر اي) : ةشئاع تلاقف « مالسلاو ةالصلا هيلع سانلاب

 ةيصاخ هذه نأ هيف اذهف (ىبلق ماني الو « نامانت ىنيع نإ « ةشئاع اي) : لاق

 امأ ۾ ءوضولل ضقان ريغ همون نوكيف « هبلق ماني الو هانيع مانت هنأب ؛ ر لوسرلل

 قح ىف حصجارلا ىلع ءوضولا ضقني مونلا راص كلذلف < هبلقو هانيع مانت هنأف هريع

 . د ىبنلا ريغ

 ‹ ءوضولا ضقني مونلا نأ ملعت تناك اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ ىلع اذه لدف

 صضقني يذلا مونلا ماني ال هنأب لاكشإلا اهنع لازأف « كي ىبنلا تلأس كلذلف

 مونلا ناف هري امأ د هب صاخ ادهف « مالسلاو ةالصلا هيلع هريغ مونك ءوضولا

 . ءيش ىلع يكتم وأ عجطضم نم اقرغتسم امون ناك اذإ ءوضولا ضقني
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 مارملا عولب حرش _ عوطتلاةالص باب. ةالصلا باتك

 : تاعكر رشع ليللا نم يصب ناك اهنع امهل ةياور يفو - ۳۷1

 .٠ ""ةعكر ةرشع ثالث كلتف ءرجفلا يتعكر عكريو « ةدجسب رتویو

 ةرشع ثالث ىلصي ناك دم هنأ هيفو ء ةشئاعل ةيناثلا ةياورلا هذه - ١

 1 : تافص ثالثب كلذ تلّصف مث « ةعكر

 ؛ رتو ةدحاوو « عفش رشع « ةعكر ةرشع ىدحإ يلصي ناك هنأ :ىلوألا ةفصلا

 ةرشع ةثالث عومجملا نوكيف « رجفلا ةبتار اتعكر امهو « رتولا دعب نيتعكر ىلصي مث

 . ةعكر

 يلصي نأ زوجي هنأ ىلع لدي ام « رجفلا عولط لبق نيتعكر يلصي : ليقو
 ىلصي اذه عمو« راهنلا رتو يه برغملا ةالص نأ امكف « رتولا دعب ةلفان ناسنإلا

 . رتولا دعب ناسنإلا ىلصي نأ عنام الف « ةبتارلا يتعكر اهدعب

 لبق نيتعكر يلصي مث « ةعكر ةرشع ىدحإ يلصي ناك هنأ : ةيناثلا ةفصلا

 . رجفلا علطي ام دعب رجفلا ةبتار يلصي مث « رجفلا عولط

 رشع يلصي هنأ ىنعمب : ‹ ةعكر ةرشع ثالث يلصي ناك هنأ يهو : ةثلاثلا ةفصلا

 ةرشع ثالث نوكي عومجملاف «ًارتو تاعكر ثالث يلصي مث « ىنثم ىنثم تاعكر

 . ةعكر

 . دمحلا هللو ةزئاج تافصلا هذه لك نإ ذإ « عساو اذه ىف رمألاف

 )١( ملسمو ء(50١١) يراخبلا )١118( )۷۳۸( هل ظفللاو .
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 _ مارملا غولب حرش

 ةرشع ثالث ليللا نم ىلصي م هللا لوسر ناك : تلاق اهنعو _ ۲

 . اهرخا يف الإ ءيش يف سلجي الو « سمخب كلذ نم رتوي « ةعكر

 عوطتلا ةالص باب .ةالصلا باتك

 يلصيف موقي مث « ًاينامث ىلصي ناك هيي هنأ هيف اذه ةشئاع ثيدحو - ۲

 ثالشلل ةعبار ةفص ًاضيأ هذه نوكتف ؛ ةعكر ةرشع ثالث عومجملا نوكيف « ًاسمح

 . هرس

۳۷۹ 



 مارملاغولب حرش عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باك

 لوسر رتوأ دق ليللا لك نم : تلاق اهنع هللا يضر اهنعو 53

 . '7مهيلع قفتم . رحسلا ىلإ هرتو ىهتناف « لَم هللا

 ىلإ ءاشعلا ةالص نم دت رتولا تقو نأ هيف قبس امك ثيدحلا اذهو - ۳
 « هلوأ نم رتوأف « هتمأل زاوجلا نبيل ليللا لك نم رتوأ اغإ يب يبنلاو « رجفلا عولط

 رتولا نأ ًاضيأ هيفو « رحسلا ىلإ هرستو ىهتناو « هرخآ نم رتوأو « هطسو نم رتوأو

 رتوي مل وهو رجفلا هيلع علط نمف « رجفلا عولط دعب رتو الف « رجفلا عولطب يهتني

 . ًاعوفشم راهنلا يف هيضقي نكلو « رجفلا دعب رتوي ال هنإف

5 

 دنع ىناثلا ثيدحلاو « ىراخبلا دنع هيلع فقأ ملو « (۷۴۷) ملسم دنع لوألا ثيدحلا )١(

 . (Vo) ملسمو ؛ )44٦) ىراخبلا

۸۰ 



 . "هيلع قفتم «ليللا مايق كرتف « ليللا

 هل لاق هيكل صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نأ ثيدحلا اذه ىف - "4
 هيف اذهف « هيلع ًارتس همسي مل هنإف (نالف لثم نكت ال , هللا دبع اي) : ديم ىبنلا

 : هانعم (ليللا مايق كرتف « ليللا موقي ناك) : هلوق امأو . نمؤملا ىلع رتسلا ةيعورشم

 « لجرلا كاذل مذلا باب نم اذهو « لجرلا اذه هكرت امك ليللا مايق كرتت ال

 ىلعو « ليللا مايق ىلع ثحلا ىلع ثيدحلا اذه لدف . هب ءادتقالا نم ريذحتلاو

 مسي مل ةي هنإ ثيح « ملسملا ىلع رتسلا بلط ىلع لدو « هكرت يغبني ال هنأ

 ماني ال ورمع نب هللا دبع ناكف : تاياورلا ضعب يف ءاج دقو . همذ يذلا لجرلا

 . اليلق الإ ليللا نم

 )١( ملسمو « (61١١؟) يراخبلا )١٠١۹( .

۳A1 



 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك

Yoلهأ اي اورتوأ» : و هللا لوسر لاق : لاق هڪ يلع نعو  
 ةعزخ نبا هححصو « ةسمخلا هاور ةرتولا بحي رتو هللا نإف « نآرقلا 0

 نأو ءرتولا دكأت ىلع ةّلادلا ثيداحألا نم ًاضيأ اذه ىلع ثيدحو - ٠

 نولماعلا نآرقلا ةظفح : نآرقلا لهأب دارملاو « رتولا ىلع اوظفاحب نأ ىلوأ نآرقلا لهأ

 « ليللاب هب موقي هنإ لب « ليللاب هنع ماني نأ نآرقلا ظفح نمب قيلي ال هنأو « هب

 . رتولاب يتأيو « هدجهت يف نآرقلا أرقيو

 يفو « هتافصو هئامسسأ يقو هتاذ يف دحأ دحاو دوف وه : ينعي :رتو هلاف

 العو لج وهو « ديحوتلا عاونأ عيمج يف دحاو وهف « هتيدوبعو هتيهلإ يفو « هلاعفأ
 اعيش كرتي نأ ملسملاب قيلي الف رتولا ةالص بحي هللا ناك اذإو «رتولا ةالص بحي
 ثحملا هيفو . اهّحي هللا نال ءرتولا ةالص ىلع ثحلا هيف ثيدحلاف « هللا هبحي

 ام ضغب ىلع هموهفم لديو . لامعألاو صاحخشألا نم هللا هبحي ام ةبحم ىلع

 . ءاربلاو ءالولا ةيعورشم هيفف لامعألاو صاخشألا نم هللا هضغبي

 دمحأو )١١59(, هجام نباو « ۲۲۸/۳ یئاسنلاو « (551) يذمرتلاو ء(415١) دواد وب أ 0)

 . )/١1١51( ةعزخ نباو « (۸۷۷)
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 عوطتلا ةالص باب .ةالصلا باتك د مارملا غولب حرش

 اولعجا» : لاق ب ىبنلا نع « امهنع هللا يصر رمع نبأ نعو 310/15

 / تو ليللاب مكتالص رخآ

 ىلإ رتولا ةالص ريخأت بابحتسا ىلع ليلد اذه رمع نبأ ثيدح ىف - ٦

 كلذ ريغ ناك نم امأ « ليللا ىف دجهتي هنأ هتداع نم ناك نمل اذهو « ليللا رخآ

 . ماني نأ لبق رتولا ىلصي نأ طايتحالاف

 . 0/01) ملسمو ء (4948) يراخبلا (1)

TAY 



 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب. ةالمصلا باتك

 . )نا نبا هحح صو ؛ ةنالثلاو « دمحأ هأور «ةليل ىف نارتو اللرر

 مسا : (نارتو)و « يهنلا اهانعمو « ةيفان هذه (ال) (ةليل يف نارتو ال) - ۷

 يف دمحأ مامإلا تاياور ىدحإ يف وه امك (نوكي) هريدقت فوذحم لعفل لعاف

 رتوب يفتكي لب « نيترم ةليللا يف ملسملا رتوي نأ نع ديك هنم يهن اذهف « هدنسم
 ٠ .هلرّسيت ام يلصي لب « هرخآ يف رتوي ال هنإف ليللا لوأ يف رتوأ نمف « دحاو

 . ليللا لوأ يف هرتو ىلع ىقبيو

 )١( دواد وبأو ء(1595) دمحأ )۱٤۳۹( « يذمرتلاو )٤۷۰( « ىئاسنلاو ۲۲۹/۳ 17١

 نابح نباو )۲٤٤۹( .

A 



 عوضتلا ةالص باب .ةزاصلا باتك _ مارخلا عولب حرش
 ل هقول . . ا لا 3

 ‹دمحأ هاور دک ئا وه لك 7 و 4« تورلا االف و 4لعأل اَكِيَررْسا حبس لب

 : °. ھرخآ ىف لإ مّلسي الو : دازو < ىئاسنلاو دواد وبأو

 : ناتلأسم هيف اله يبأ ثيدح - ۸

 يف عفشلا يف أرقي هنأب ءرتولاو عفشلا يف أرقي ام نايب هيف : ىلوألا ةلأسملا

 يفو ( تررزيتكلا(مأكيْلَق# ةيناثلا ةعكرلا يفو < (لالآك رشا حبس ىلوألا ةعكرلا

 هعفش ىف روسلا هذه أرقي نأ بحتسيف « (دحأ لآ وهف ] ب اهيف أرقي رتولا ةعكر

 «اهريغب أرقي نأ نايحألا ضعب يف هل زوجيف « اهيلع موادي-نأ طرتشُي الو « هرتوو

 . ةنّيعتم روسلا هذهب ةءارقلا نأ سانلا دقتعي ال نأ لجأ نم « ًامامإ ناك اذإ ًاصوصخ

 . طقف ةيحتسم ىه لب « ةبجأاوو

 زاوج ىلع لدف ءاهرخآ يف الإ مّلسي ال هي يبنلا نأ هيف : ةيناثلا ةلأسملاو

 دعب سلجي مث « ثالشلا تاعكرلا نيب يلاوي نأب « دحاو ميلست يف ثالثلا درس

 سلجي نأب برغملا ةالصب اههّبشي الو « مّلسي مث « ريخألا دهشتلاب ىنأيو ةثلاثل
 . نيتنثلا دعب لوألا دهشتلل

 )١( دمحأ نب هللا دبع )5١١41( « دواد وبأو ) )۱٤۳۲ىئاسنلاو ء ٤٤/٣ .
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 مارملا عولب حرش عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 يف ةروس لك : هيفو « ةشئاع نع هوحن يذمرتلاو « دواد يب الو ۳7۹

 17 نىذوعملاو داال ) : | ةريخألا ىفو ؛ ةعكر

 أرقي ةثلاثلا ةعكرلا ىف هنأ ةدايز اهيف - ةشئاع ثيدح نم  ةياورلا هذه - ۹

 نإو « سأب الف صالخإلا ةروس ىلع رصتقا نإو « نيتذوعملاب صالخإلا ةروس عم

 . ًاضرف سيلو ةنس كلذ نإف « سأب الف اهريغب أرق

 )١( يذمرتلاو ء (4١؟4)دواد وبأ )557( .

A 



 لبق اورتوأ» : لاق هو ىبنلا نأ « بط يردخلا ليرعس ىبأ نعو - ا

 1 لسم هأور «اوحبصت نأ

 ثيداحألا نم هريغ ىف مدقت امك هيف اذه ديعس ىبأ ثيدح - ۰

 نأ لبق : ينعي (اوحبصت نأ لبق) : هلوقف « رجفلا عولطب يهتني رتولا نأ

 . رتولا تقو ىهتنا رجفلا علط اذإف « رجفلا علطي

 )١( مقرب )۷٥٤( .

TAY 



 هوو حإل7جسوهصوب نينيسحح gg يب سسسجحجسمرببموملمصطصحس ےس جحر وص ماما غولب حرش .عوطتلاةالص باب ةالصلا باتك

 1 0 ى 9 5 مل 1 م تت ~ 0 |

 اهيف ةياورلا هذهو (هلرتو الف رتوي ملو حبصلا كردأ نم) هلوق - ١
 . ىهتنا دق رتولا تقو نأل ؛ حبصلا عولط دعب ناسنإلا رتوي نأ نع يهنلا

 . هب ديقتت اهنإف تقوب ةتقؤم تراص ذإ ةدابعلاو

 )١( حيحص دانسإب(1108) نابح نبا .

TAA 



 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 يسن وأ رتول نص مان نما: 8 هللا لوسر لاق : لاق هنعو _ ۲

 ٠ ىئاسنلا الإ ةسمنلا هأور اركذ وأ حبصأ اذإ لصيلف

 هيلع علطو رتولا هتاف نمل جرخملا هيف «. .. رتولا نع مان نم» : ثيدح - ۲

 ثالشب رتوب ناك اذإف « هعفشيو ىحضلا نم هيضقي نأ هل جرخل اف « رتوي ملو رجفلا

 احس هلعجي هنإف سمخب رتوي ناك اذإو ٠ نيتعكر لك نم مّلسي « ًاعبرأ هلعجي هنإف

 ناك ةَ ىبنلا نأل ؛ ةعكر ةرشع ىتنث هلعجي هنإف ةرشع ىدحإب رتوي ناك اذإو

 الو ء ةعكر ةرشع يتنث راهنلا نم ىلصي ناك « ليللا نم رتولا هتاف اذإ كلذ لعفي

 . رتولل الحم سيل راهنلا نأل « ًارتو هب يتأي
 ؟لعفي اذامف رتولا ىلصي وهو رجفلا نذأ اذإ : انه لاؤسلاو

 يف مرحأ ًاناسنإ نأ ول امك « رتولا لمكي نأ هيلع ةلاحلا كلت ىف : باوجلا

 . ءادأ نوكت هتالص نإف اهتقو جرخ مث اهتقو جورخ لبق ةضيرفلا

 وهو < )£1( دمحأو « (1A۸) هجام نباو؛ )6۹٥) يذمرتلاو « (E1) دواد وبأ )۱(

TA 



 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 ال نأ فاح نم» : ب هللا لوسر لاق : لاق ؛ظرباج نعو - ۲

 : ليللا رخآ رتويلف هرخآ موقي نأ عمط نمو ؛ هلوأ رتويلف ليللا رخآ نم موقي
 . لسم هاور ؛لضفأ كلذو 3 هدوهشم ليللا رخآ ةالص نإف

 ناك اذإف « هل طاتحي ناسنإلا نأو « رتولا ىلع ةظفاحلا هيف اذه رباج ثيدح - ۳

 ةريره ابأ 2ب ىبنلا ىصوأ امك ماني نأ لبق رتوي هنإف ؛ ؛ ليالا رخآ يف همايق نم قثي ال

 . هنإف ليللا رخآ يف همايق نم قثي ناك اذإ امأ « ماني نأ لبق رتوي نأ هاصوأ دقف « كلذ

 كلذ ىنعمو « ةدوهشم ليللا رخآ ةالص نأل ؛ لضفأ كلذو « ليللا رخآ يف رتولا لعجي

 ايندلا ءامس ىلإ يهلإلا لوزنسلا تقو ليللا رخآ يف ةالصلا نألو ةكئالملا اهرضحت اهنأ

 ينوعدي نم : لوقي هللاف « يهلإلا لوزنلا تقو فداصيف « ثيدحلا يف حص امك

 . هل رفغأف ينرفغتسي نم « هيطعأف ينلأسي نم « هل بيجتسأف

 )١( مقرب )۷٥١( .

۹° 



 عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك ْ مارملا غولب حرش

Afعلط اذإ» : لاق ةف يبنلا نع < امهنع هللا يضر رمع نبا نعو  

 ارجفلا عولط لبق اورتوأف « رتولاو ليللا ةالص لك تقو بهذ دقف رجفلا

 ا يذمرتلا هاور

 رتولا نأ ىلع دكؤت هتقبس يتلا ةفيرشلا ثيداحألاو ثيدحلا اذه - 14

 رجفلا علط اًذإف ءرجفلا عولطب يهتنت ليللا ةالص كلذكو « رجفلا عولطب ىهتني
 . طقف رجفلا ةبتار الإ ةلفان ىقبي الو « ىهنلا تقو لخد

 : ىحضلا ةالص باب

 سمشلا عولط نيب يذلا تقولا وه : ىحضلاو « ىحضلا ةالص لفاونلا نمو
 ؛ رهظلا تقو لخد تلاز اذإف « سوؤرلا يذاحت امنيح ءامسلا دبك يف اهطسوت ىلإ

 « ءامسلا دبك يف اهطسوت ىلإ « اهعولط دعب حمر ديق سمشلا عافترا نيب ام ةرتفلاف

 نم أدبي ىحضلا ناك نإو سمشلا عافترا نم : انلق اغإ ‹ ىحضلا : هل لاقي اذه

 تقو اذهف « سمشلا عولط دنع ةالصلا نع ىهن ديب يبنلا نأل ؛ سمشلا عولط

 ء تقولا اذه يف سمشلل نودجسي اوناك نيكرشملا نأل ؛ ةالصلا هيف مرحت يهن

 ةهباشم نع ًادعبو « كرشلا عئارذل ًادس تقولا اذه يف ةالصلا نع هيو ىبنلا ىهنف
 . ةالصلا تّلحأو « يهنلا تقو لاز حمر ديق سمشلا تعفترا اذإف « نيكرشملا

 ةالصو رجفلا ةالص نيب يذلا تقولا نأ ىحضلا ةالص عيرشت يف ةمكحلاو

 .نع دعبلا ةرتف لوطت الكل ؛ ةلفان هيف ملسملا يلصي نأ عرشيف « ليوط تقو رهظلا

 ؛ ةلفغلا نم ءيش تقولا اذه يف لصي مل اذإ ناسنإلل لصح امرلو « ةالصلا

 ل هللا ركذ نع ةلفغلا بثت لجأل ؛ ىحضلا ةالص هللا عرش كلذلف

 )١( مقرب )519( .



 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 ضعب نإ ىتح « تضافتساو « ةريثك ثيداحأ اهيف تدرو ىحضلا ةالصف
 , اهيفني اهضعب نوكل ارظن نكلو « اهترثكل ؛ يونعملا رتاوتملا نم اهنأب اوركذ ءاملعلا

 ب يبنلا رت مل اهنأ تركذ اهنإ ثيح ةشئاع ثيداحأ يف امك « اهتبثي اهضعبو
 يلصي ا يبنلا ناك له : تلكس الو « هحّبسُت يه اهنكلو « طق ىحضلا حّبسي

 ىرخأ ثيداحأ تتأ امنيب « بيغم نم ىتأي نأ الإ « ال : تلاق ؟اهتيب ىف ىحضلا

 ظ كلذلف « اهيلع تحبو « اهب رمأي ناكو « ىحضلا ىلصي ناك ل لا نأ تبثت

 : لاوقأ ةثالث ىلع ىحضلا ةالص ةيعورشم يف ءاملعلا لاوقأ تفلتخا

 كلذ ىلع ةلادلا ثيداحألل ؛ ًاقلطم ةبحتسم ىحضلا ةالص نأ : لوألا لوقلا

 اوطرتش دا ةلبانحلا نأ ىلع ء روهمجلا لوق وهو يتأيس امك هلعفو ةي يبنلا لوق نم

 ليلجلا بهاومو « ٥۲۸/۳ عومججاو « ٠١5/7 عانقلا فاشك | اهيلع ةموادملا مدع

 . [1/5 راتحملا ردلا حرشو « ۲

 ىلع ًادامتعا ؛ ةبحتسم الو ةعورشم ريغ ىحضلا ةالص نأ : يناثلا لوقلا

 نبا لاقو « يرهزل ؛ لاق هيو اهيلصي ناك كَم يبنلا نأ يفنت يتلا يفنلا ثيداحأ

 ١546/48 -١55[. ديهمتلا |. ةعدب اهنإ : رمع

 يف امك بيغم نم يتأي نأك « ببسل عرشت ىحضلا ةالص نأ : ثلاثلا لوقلا

 ۽ هشيب يف 376 يبنلا هراز ال كلام نب نابتع ثيدح ىف امك وأ: ةشئاع ثيدح

 هفلخ ىَّلصو؛ كو يسنلا ىَّلصف « هتيب نم ناكم يف يلصي نأ نابتع هنم بلطف

 حفلا ماع كلذكو « ببسل ناك اغإ اذهف «٠ هڪ كلام نب نابتع تيب يف ةعامج

 هيف ىّلصف « بلاط يبأ تدب ئناه مأ تيب هك يبنلا لخدو ةكم حعتف لصح ال

 مقي مل اذإ بابسألا نم كلذكو « حتفلا ببسب اذهو « تاعكر ينامث ىحضلا

 اذإف ء اضيأ سابسألا نم اذه نوكيو « ىحضلا ةالص ىلصي هنإف ليللا نم ناسنإلا

T4۲ 



 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك ٠ 0 8 ٠ْ مارملا غولب حرش

 5 د 6 م6 عي عم معبد مماماممجع mFS GEHEN ARERR ام رام مم نور وون هوو مم هو مم وق م مروه هلام ل ممام مي وقف هير و ور مم عال من من

 خيشل لوقلا اذهو الف الإو ىحضلا ىلصي هنإف بابسألا هذه نم ببس كانه ناك

 . ٤١۳/١۷[ ىواتفلا عومجم | ةيميت نبا مالسإلا

 ‹ ةعورشم ىحضلا ةالص نأ حيحصلاو « ةلأسملا هذه يف لاوقألا لصاح اذهف

 مدقم تابثإلاو « تابثإلا ثيداحأب ةضراعُم اهنإف يتأيس امك ىفنلا ثيداحأ امأو
 لاعفألاو لاوقألا تضراعت اذإف « ب لوسرلا لاوقأب ةربعلا نإف ًاضيأو « يفنلا ىلع

 دو یبنلاف 5 يلعفلا ثيدحلا ىلع مدقي ىلوقلا ثيدحلا نإ : يأ « لوقلا مدقي هنإف

 نأ لصاحلاف « مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب اهيلع ثح هنكل « ببسل اهكرتي دق

 نم مقي مل يذلاك « ببس اهل ناك اذإ دكأتتوب ًاقلطم ةبحتسم ىحضلا ةالص

 . كلذ هبشأ ام وأ « بيغم نم ءاج وأ« ليللا

 نامث  حيحصلا وهو  اهرثكأو « ناتعكر هّلقأف « ىحضلا ةالص تاعكر ددع امأ

 ثيدحلا يف امك ةعكر ةرشع اتنثا هرثكأ : ليقو « مالسب نيتعكر لك « تاعكر

 «. . ةقدص هيلع سانلا نم ىمالس لك ىلع حبصيلا ثيدحلا ؛ ناتعكر اهلقأ« يتألا

 ملسم هجرخأ | «ىحضلا نم امهعكري ناتعكر كلذ نم ئزجيو» : ةَ هلوق ىلإ
 ىحضلا ةالص لقأ نأ ىلع لدت هانعمب تءاج ثيداحأ ىلإ ةفاضإ « [(7)

 . نيتعكر لك ملسي « ناتعكر

 - ع



 مارملا غولب حرش  عوطتلا ةالص باب. ةالصلا باتك

TAيلصي هللا اسر ناك : تلاق اهنع هللا يصر ر ةشئاع نعو  

 . لسم هاور . ءاش ام ديزيو « ًاعبرأ ىحضلا

 ٥ - لئاسم هيف ثيدحلا اذه :

 لوسر ناك) : اهلوقل ؛ دب هلعف نم ىحضلا ةالص تابثإ هيف : ىلوألا ةلأسملا

 اذه لدي (ناك) : اهلوق يفف (هللا ءاش ام ديزيو « ًاعبرأ ىحضلا ىّلصُي ةت هللا

 ‹ ىحضلا يلصي هرت مل اهنأ هيف يتأيس يذلا اهلوق يف نكلو « ةي هنم رارمتسالا

 امهنيب عمجلاف (ىحضلا يلصي ناك) : لوقت انهو « ىحضلا يلصي هنوك تفنف
 ًانايحأ اهكرتي ناك لب« اک نكلو « ىحضلا ىلصي ناك اي هنأ

 نأ كش الو « ةموادملاو رارمتسالا يفنل وه اغإو « ةالصلا لصأ يف سيل يفنلاف

 . ىلوألا وه نكمأ امهم ثيداحألا نيب عمجلا

 : ينعي « ًاعبرأ يلصي ناك هنأب « ىحضلا ةالص ددع نايب هيف : ةيناثلا ةلأسملا

 زوجت ىحضلا ةالص نأ ىلع لدف « هللا ءاش ام ديزيو « مالسب نيتعكر لك يلصي
 ال هنأو « هللا ءاش ام ىلإ ةعكر ةرشع ىتنثا ىلإ نامث ىلإ عبرألا ىلع اهيف ةدايزلا

 ش . ةدايزلا يف رجح

 )١( مقرب )9019(.

۴۹ 



 عوطتلا ةالص باب .ةالصلا باتك _ مارملا غولب حرش

TA"يأصي هللا ٌلوسر ناك له: خلع اهنأا اهنع هلو  

 . !!هييغم نم 4 ءيجي نأ الإ ءال : تلاق ؟ىحضلا

 الإ ىحضلا ىلصي نكي مل وهنأ ىلع لدي هنإف ثيدحلا اذه امأو - 7

  ةموادملا ىفني امنإو « ةيعورشملا لصأ ىفني ال وهف « رفسلا نم همودق لثم « ببسل

 ىلع موادي نأ بحتسيف ليللا موقي ال نم امأ « ليللا موقي نم قح يف  ملعأ هللاو

 ةثالث مايصب : اثالث عدي ال نأ هب ةريره ابا ىصوأ هم لوسرلا نأل ؛ ىحضلا ةالص

 ةر يره ابأ نأل ؛ ىحضلا ىلصي نأو « ماني نأ لبق رتوي نأو « رهش لك نم مايأ

 رهف ؛ لييللا ةالصص نع ثيدحلا ظفحب لغتشيو , هظفحو ثيدحلا يارا رهسي نا

 ب

 )١( (الا/) ملسم .

T۳۹0٥ 



 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب. ةالصلا بانك

 ء طق ىحضلا ةحبس ىلصي ةَ هللا لوسر تيأر ام : اهنع هلو ۷

A 4 َ 
 اهحبسأل ىنإو

 : ىلاعت لاق امك « ًاحيبست ىمست ةالصلاو « ةالصلا اهانعم : ةحبسلا - ۷

 ةالصو رجفلا ةالص : ىنعي |[؟؟ : قإ (بورْغلاَلقَو سمسا ءوْلْطَلق كير دمع حَيَسَو)

 ردا 1221 و ل ر ول ل < ص اس ورک 8
 دمحلا هلو ي بوحبصت نحو تروسمت نيم هللا نتحبسف ])' : هوقو« رصعلا

 ےس

 ةالصلا تيقاومف :۷-۲١[ مورلا ] € نورهظمَنِحَواًيْسَعَو ٍضْراْلاَو تولا ف

 نيب عمجلا ةلاح يف اذهو « ةثالث يهف ةلمجملا تاقوألا امأو « ةسمحخ ىه ًاليصفت

 ةالصو « تقو يف ءاشعلاو برغملا عمجو « تقو يف رصعلاو رهظلا عمج « نيتالصلا

 برغملا ةالص هيف اذه ( وسمت نيج هلان حبس ) : هلوقف « تقو ىف رجفلا

 : هلوقو «رجفلا ةالص هيف اذه 4 هيو بوحبصت نحو : هلوقو « ءاشعلا ةالصو

 ةالصو رهظلا ةالص هيف اذه 12 نوره ظت نحو اشعر ضر او تولان دملا هلو

 . رصعلا

 ىلصي ةي يبنلا نكي مل: لوقت ةشئاعو « ةحبس ىمست ةالصلا نأ لصاحلا

 رت مل يهو اهحبست فيك « اهحّبسُت اهنكلو « اهيلصي طق هرت مل« ىحضلا ةحبس
 اوأر اوناك مهنأ ةباحصلا نم اهريغ نع تعمس اهنأل : اولاق ؟اهلعفي ةي ىبنلا

 يه هرت مل نإو « كلذ ىلع ًادامتعا اهيَلصَت يهف « اهيف بَّعريو « اهيلصي ديب ىبنلا

 تناك كلذلف « ةباحصلا نم اهريغ ةيؤر مدع ىلع لدي ال اهتيؤر يفنف « اهنيعب
  نكل « ًاقلطم اهكرتي ناك لوسرلا نأ ىنعملا سيلف « اهريغ ةياور ىلع ًادامتعا اهيلصت

 . اهيلصت : يأ « اهحبست تناك كلذلو « اهريغ ةيؤر فنت ملو « طقف اهتيؤر تفن يه
e 

 . (ل18) ملسم 01

۳۹1٢ 



 عوطتلاةالص باب .ةالصلا باتت 3 مارملا غولب حرش

AAةالص» : لاق هللا لوسر نأ « هتظمقرأ نب | دايز نسعو -  

 7 يذمرتلا هاور 'لاصفلا ضمرت نح نيباوألا

 ىحضلا ةالص تقو نإ : انلق (لاصفلا ضمرت نح نيباوألا ةالص) - ۸

 لجو« ءامسلا دبك ف اهون اهمايق لإ يو ديق سلا عافت تقوی

 نيباوألاب دارملا (نيباوألا ةالص) : ثيدحلا اذه ليلدب « لضفأ وهف ترخأت ام

 ىنعمو « عوجرلا وهو بوألا نم « عاجرلا وه : باوألاو « باوأ عمج : نيباوألا
 : يأ ء داضلا فيفختو « ميلا حتفو « ءاتلا حتفب (ضمرت نيح) « نيبئاتلا : نيباوألا

 ءاهيلع سمشلا ةعشأ ساكعنا ببسب ضرألا رح نم اهفافخ يف ءاضمرلا اهبيصت

 . همأ نع هلصفل ًاليصف يمس« ةقانلا دلو وهو : ليصف عمج (لاصفلا)و

 رح دوجو تقو يف ناك ام اهّلضفأ ىحضلا ةالص نأ : ثيدحلا ىنعمو

 نأ ىلإ ىحضلا ةالص بابحتسا ىلع ثيدحلا لدف « ىحضلا رخآ يف سمشلا
 . رجأ هلو تحص كلذ لبق اهالص نإو « ىحضلا رخآ نم ءاضمرلا أدبت

 . (YEA) ملسم هج رخ اغإو « يدمرتلا هجرخي مل 01

۳۹۷ 



 مارملا غولب حرش عوطتلا ةالص باب.ةالصلا باتك

Aىحضلأ ىلص نما : ا هللا لوسر لاق : لاق اط سنأ نعو  

 . '"هبرغتساو 7

 هتيوارب درفنا ام : بيرغلا ثيدحلاو « بيرغ هنإ : لاق ىنعي : هبرغتسا - 8

 نأل ؛ فيعض وهف بيرغ هنأ عم ثيدحلا اذهف « هب درفت يذلا يوارلا لاح بسح

 ٠ لدي وهف هانعم ةهج نم امأ « ثيدحلا ءاملع كلذ نيب امك ًافيعض ًايوار هدانسإ ىف

 : أ يه يتلا ثيداحألا نكلو « ةعكر ةرشع اتنثا ىحضلا ةالص رثكأ نأ ىلع

 ةشئاع ثيدحو عناه مأ ثيدح ىف امك « تاعكر نامث اهرثكأ نأ ىلع لدت هنم
 . ىتألا

 ىلع لدي ثيدحلاو « ميظع باوث اذهف (ةنجلا يف ًارصق هل هللا ىنب) ىنعمو

 . نكاسمو راهنأو نيتاسبو روصق ةنجلا نأ ىلع لديو « ىحضلا ةالص لضف

 . لوهجم وهو < سنا نب هرمح نب ىسوم هدانسإ ىفو « (VY) يذمرتلا )۱(

۳4A 



 عوطتلا ةالص باب . ةالصلا باتك 1 ٠ در مارملا غولب حرش

 يع هللا لوسر لحد : تلاق اهنع هللا ىضر ةم ةشئاع نعو د ۳۹

 . "!هحيحص يف نابح نبا هاور . تاعكر ينامث ىحضلا ىّلصف « « ىتيب

 الص رثكأ نأ يف « هلبق يذلا ثيدخلا نم حصأ تيدحلا اذه - ١

 زد ملاهتأ قيس م نيبو ثيدحلا اذه نيب عم فيك نكل  تاعكر نامش یش

 مل يهو اهتيب يف ىّلص هنأ ىلع اذه لمحي : اولاق ؟طق ىحضلا ىّلصي ب ىبنلا

 . نيثيدحلا نيب ضراعت الف « كلذب تربخأ امنإو « هرت

 )١( (7؟0715) نابح نيا .





 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب . ةالصلا باتك اا مارملاغولب حرش

 باب

 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص

 « ءاقستسالا ةالصك « لفاونلا ضعب يفو « ةضيرفلا يف عرشت ةعامجلا ةالص

 كلذكو « ةنس اهنأ ىري نم دنع ديعلا ةالصو « حيوارتلا ةالصو « فوسكلا ةالصو

 هن الإ ؛ ىحضلا ةالص يف وأ دجهتلاو ليللا ةالص يف ةعامحلا ةالص نم عنام ال

 ؛ عنام الف نايح الا ضعب يف لصح ول نل : هيلع رمتسي الو « ةداع كلذ ذحنتي ال

 يضر ميلس مأ تيب يف ىلصو « 4ط كلام نب نابتع تيب يف ىلص دك ىبنلا نأل

 دنع تاب اّ سابع نبا هعم ماقو « ليللا نم ماقو ؛ سانأ هفلخ ىلصو . اهنع هللا

 تيَّلص اذإ ليللا ةالصف « 4ط ناميلا نب ةفيذح ًاضيأ هعم ماقو « ةنوميم هتلاخ

 بحتسي ىتلا ةبتارلا ةعامجلا نأ الإ « كلذ نم عنام الف نايحألا ضعب ىف ةعامج

 ىّلصت هذهف « فوسكلا ةالصو « ءاقستسالا ةالصو « حيوارتلا ةالص ىه رمتست نأ

 : ةميظع حلاصم اهيف نأ ةعامجلا ةالص يف ةمكحلاو « ًاضيأ رارمتسابو ةعامج

 مدعو بولقلا قفاوتو ةملكلا عمجل ءاج مالسإلا نأل ؛ ةملكلا عامتجا : ًالوأ

 نيملسملا ءاعد ّنِإف « ءاعدلا ىف ةكراشملا ةعامجلا ةالص ىفو « فالتخالاو قرفتلا

 انأ نيرضاحلا يف نوكي دقو « نورضاحلا هباوت يف كرتشي ةعامج ىف ناك اذإ

 ىلإ هعفن ىدعتي ميظع باوث هيف اذه « سوردلاو « ءاعدلاو « ةدابعلا يف مهتكراشمو

 هعفني نكلو « بنذم وه نمو « رصقم وه نم نيرضاحلا يف نوكي دقو « نيرضاحلا
 نإف ةعامجلا ةالص كلذكو « مهعم ةمحرلا همعتو « نيرضاحلا نيحلاصلا ءاعدب هللا



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب . ةالصلا باتك
 به يس سى سس aaa ا LL ELL a a aR TÎ Pj kt ا م 02 ا ا ما

  FRAKESعم مهو هدا دع مج مام عه د مرسم سيارت عع جم < 59 5 5 5*5

 همعتف ءرصقم وه نمو « صاع وه نم مهيف نوكي دقو « اهيف نيرضاحلل رفغب هللا

 . ميظع ريخ اذهف « مهعم ةمحرلا

 اوُلصو نوملسملا عمتجا اذإف « ناطيشلا نع دعبأ ةعامجلا ةالص َّنإ ًاضيأو : ًايناث

 « طلستي ناطيشلا نإف ىدارف اولص اذإ امأ « مهنع َناطيشلا دعبي اذه نإف ًاعيمج

 هجرخأ ء« نسح ثيدح 1 «ةيصاقلا منغلا نم بئذلا لكأي اغ : ديم لوقي اذهلو

 القل ؛ اهنيب اميف جرف كرست مدعو فوفصلا صارت بجي كلذلو [(7701)دمحأ

 ناطيشلل نكي مل اوُصارتو اوفصو اوكسامت اذإف « نيلصملا نيب نم ناطيشلا لأختي

 ْ . مهنيب ام دسفيلو « مهل سوسويل ةصرف

 لوط يلصي امر هدحو ىلص ول لهاجلاف « لهاجلا مّلعت ةعامجلا ةالص دئاوف نمو : اثلا

 : اهتيفيكب وأ  اهتابجاوب وأ « اهطورشب وأ « اهناكرأب لم هنأل ؛ هئالص ٌحصت الو « هرمع

 ؛ اهلّمعو  ةالصلا ملعت ةعامجلا عم ىَّلص اذإ هنكل« دوجسلا الو عوكرلا نسحي ال هارتف

 . لوقلاب ميلعتلا نم غلبأ قيبطتلاب ميلعتلا نأل ؛ اهقلأو

 لاوحأل نيملسملا دقفتو فطاعتو محارت ةعامجلا ةالص ىف ًاضيأو : ًاعبار

 وأ ًاضيرم ناك نإف « هنع نولأسي مهنإف مهنم دحاو فّلخت اذإف « ضعبلا مهضعب

 مهنإف كلذ ريغو الساکتمو ًانواهتم ناك نإو « هيلع نونئمطيو هنوروزي مهنإف ًاروذعم

 . ةعامجلا نع فلختلا نم هنورذحيو هنوحصنب

 لساكتي اهبرلق « هدحو ناسنإلا ىَلص ول نكل « ةميظع حلاصم اهيف ةعامجلا ةالصف
 جردتي ناطيشلا نإ ذإ « ةالصلا كرتي نأ ىلإ جّردتي كلذ دعب مث « تقولا نع ةالصلا رخؤيو
 . مهتالص ىلع نيظفاحملا نم نوكي هنإف ةعامجلا ةالص ىلع ظفاحن اذإ هنكل« هب

 عاصتخالا مهل عرشف تاداسبعلا يف عامتجالا نيملسملل عرش العو لج هللاو

 لمع لوأ ناك ةنيدملا مدق ان هو يبنلاو « ةليللاو مويلا يف تارم سمح تاولصلل



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب. ةالصلا باتك مارحلا غولب حرش

 مو م مام مرورا عنا هسه م ا # سوا سي اس سام ع سياف هل هو اس م سهر امو هاه م و ري مهاف هواه هاه عار ماهو راهم عم اماهم سه عارو مهي اهم مورو مه همام هو هاهي ماو عدس ماماسلاو

 مهعامتجاو « سمخلا تاولصلل نيملسملا عامتجا لجأل ؛ دجسملا ءانب وه هب أدب

 ام هتيب يف سلج ملسم لك نأ ولف « ملعلا يقلتو ةمهملا رومألا لوادت يف ًاضيأ
 ؛ نيملسملا نيب فراعتلاو فلآتلا لصح الو « ملعتلا لصح الو « نواعتلا لصح

 . اهيف نونواعتيو نودعاستيو نوفلآتيو نوفراعتيو « مهعمجت دجاسملا هذهف

 و« سمخلا تاولصلل عامتجالا نم ربكأ وهو ًايعوبسأ ًاعامتجا مهل عرشو

 يف انا ۲ داحاو دجسم يش مهلك دلا لمآ عمتجي ثيحب ةعمجلا؛ ةالصل عامتجا

 يف ددعتت ال ةعمجلا نكلا هيف نوُلصي دجسم اهيف ةراح لكف سمخلا تاولصلا

 ددعتت انهف «دحاولا دجسملا مهب قيضيو « سانلا رثكي نأك « ةرورضل الإ دلبلا

 . ةرورضلاو ةجاحلا بسحب ةعمجلا

 ةالصل عامتجالا وهو « ةعمجلا عامتجا نم ربكأ يونس عامتجا كانهو
 دلبلا لخاد نم اوناك ءاوس ناينبلا جراح ءارحص يف نوعمتجي دلبلا لهأ « نيديعلا

 ىحاوضلا وأ هجراخ نم وأ

 نم نوملسملا عمتجي ثيح ةفرع يف عامتجالا وهو « اذه نم ربكأ عامتجا كانهو

 . محلا ناكرأ نم مظعألا نكرلا ءادأل ؛ ةفرع موي دحاو ديعص يف ضرألا راطقأ عيمج

 يقالتلاو نواعتلاو ةفلألاو عامتجالا نيد مالسإلا نيد نأ ىلع انّلدي اذه لك

 كانهف ؛ ,مهنيب اميف فراعتلاو « ءانحشلاو قاقشلاو ةقرفلا ةلازإو . نيملسملا نيب

 . ةيونس تاعامتجاو « ةيعوبسأ تاعامتجاو « ةيموي تاعامتجا



 مارملا غولب حرش ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 : لاق دَ هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع ۳۹۱

 قفتم «ةجرد نيرشعو عبسب فلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص»

 هيلع 00

 OD) 7 5 ا ع
 . «أءزج نيرشعو سمحبا 1 هريره يبا نع امهلو - ۳4۲

  4Yتج رد» : لاقو ©« دعس ىبأ نع 3 يراخبلل اذكو .
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 يفو « (ةجرد نيرشعو عبسب ذفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص) : لاق دي يبنلاف

 «دحاو ىنعمب ةجردلاو ءزج او « درفنملا وه ٌذفلاف (ًاءزج نيرشعو رسب : ةياور
 عبس رجأ ىلع لصحي ةعامحلا عم يلصي يذلاو  ةدحاو ةالص الإ هل سيل درفنم اف

 : وهو لاؤس دري انهو « ميظع لضف اذهو « نيرشعو سمح رجأ وأ ة ةالص نيرشعو

 ؟(نيرشعو سمخ) ةياورو (نيرشعو عبس) ةياور نيب فالتخاو ضراعت دجوي له
 عبسلا يف ةلخاد نيرشعلاو سمخلا نأل ؛ فالتخا الو ضراعت امهنيب سيل : اولاق
 نأ ىلع لومحم اذه : لوقي مهضعبو « مهدنع هل موهفم ال ددعلاو « نيرشعلاو

 نيرشعلاو عبسلا ةدايزب يحولا هءاج مث « نيرشعلاو سمخلاب ًالوأ ربخأ ةر لوسرلا

 | . مالسلاو ةالصلا هيلع كلذب ربخأف

 . درفنملا ةالص نيبو اهنيب قرفلاو « ةعامجلا ةالص لضف ىلع لدي ثيدحلاف

 كرتب مثأي هنكلو « اهتاذ يف درفنملا ةالص ةحص ىلع - ًاضيأ - ثيدحلا لدو

 عبس وه يذلا ميظعلا رجألا اذه هسفن ىلع توفو « ًابجاو كرت هنأل ؛ ةعامجلا ةالص

 . ةالص نورشعو

 )١( ملسمو ء(556) ) يراخبلا )5600( )۲٤۹( .

 .(؟؟ه) (5544) ملسمو « (548) يراخبلا(؟)

 . (555) يراخبلا(*)



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب. ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 يسفن يذلاو» : لاق هللا لوس نأ ؛ هلل ةريره يبأ نعو 4
 اھل َنْدؤيِف ة ةالصلاب رم مث « بَّطتحيف بطحب رمآ نأ تممه دقل « هديب

 قرحأف ة ةالصلا نودهشي ال لاجر ىلإ فلاخأ مث ؛ <« سانلا مؤيف الجر رمآ مث

 أ ًائيمس ًاقرع دجي هنأ مهدحأ مّلعي ول « هديب يسفن يذلاو « مهتويب مهيلع

 . "7يراخخبلل ظفللاو هيلع قفتم «ءاشعلا دهشل نيتنسح نيتامرم

 رع هللاب مسق اذهف (هديب يسفن يذلاو) : ةً لوقي ثيدحلا اذه يف - 4
 ءرمألاب مامتهالا ىلع لدي مسقلاو « نيعمجأ هدابع سوفن هديب يذلا « لجو

 ءرمألا اذهب مامتهالاو ديكأتلا دارأ هنكلو « فلحب مل ولو قودصم قداص ي يبنلاو
 (تممه)٠ مسقلا باوج اهدعب امو مسقلل ةئطوم ماللاف (تممه دقل) لاق مث

 مث) بطح نم مزح مهعم لاجرب رمآ : يأ (بطتحيف بطحب رمآ نأ) تمزع : يأ
 نودهشي ال لاجر ىلإ فلاخأ مث « سانلا موي ًالجر َرمآ مث « اهل َنَدؤيِف ةالصلاب رمأ
 دجي هنأ مهدحأ ملعي ول هديب يسفن يذلاو « رانلاب مهتويب مهيلع قرحأت ةالصلا

 < ليزهلا فالح : نيمسلاو « محل هيلع نوكي يذلا مظعلا وه : قرعلاو (ًانيمس ًاقرع
 . هيف بغرب ال هنإف ليزهلا فالحب « هيف ًابوغرم نوكي نيمسلاف

 : ينعي (نيتنسح) ؛  محللا نم نيعلضلا نيب ام يهو : ةامرم ةينثت (نيتامرم وأ)
 ءأيندلا نم ًامعط دجي هنأ مهدحأ ملعي ول نيفّلختملا ءالؤه نأ ىنعملاو « نيتديج

 اهنورثؤيو ء ايندلا نوبحي مهنأل ؛ رضحل « نيتامرملا وأ قرعلاك « اليلق ناك ولو ىتح
 وهاينإ ةعامخلا ةالص روضح نم دصقلا نأب رمألا ناك اك نكل« ةرخآلا ىلع

 ةرخآلاب نونمؤي ال مهنأ امإ مهف « اورضحي مل يورخألا باوثلا ىلع لوصحل ا

 ناميإلا فعض وه مهرخأ يذلا ببسلاف « فيعض ةرخآلاب مهناميإ نأ وأ« نيقفانملاك

 فلختي ال هنإف هللا دعوب قدصيو هلوسرو هللاب نمؤي يذلا امأ « ناعإلا مدع وأ مهيف

 )١( ملسمو « (154) يراخبلا )101( .



 مارملا غولب حرش ةمامإلاو' ةعامجلا ةالص باب . ةالصلا باتك

 ةأيحلا نورثؤي مهنأو « ءالؤه عماطم ةسدخ ىلع لدف « رذع ريغب ةعامجلا ةالص نع

 نيكل يناثلا قاتلوا ننعم EEG نافاسالا

 . كلذ ىلع صرحو

ihi Oana AN 
 كرتي ال هنأو « ةعامجلا ةالص .

 . ةعامجلا دقفتي نأ هيلع رمألا يلوو دجسملا مامإ نأ ىلع ليلد هيفو

 ولف «ركتملا راكنإ دصقل ةعامجلا ةالص نع فلختلا زوجي هنأ ىلع ليلد هيفو

 E راكنإ عباتي نأ بستحملل نإف توفي هنإف كرت اذإو ٌركنم كانه هتأب ملع

 فّلختي مث « ةالصلا ماقث نأ رمأي نأب مه كَم ىبنلا نأل ؛ ةعامجلا ةالص نع فلخت

 قيم اا ع رق غ اذه نأ ىلع لذف ناکا ترو نا یھ ورک

 لازي نأ ناكمإلاب ناك اذإ امأ « ءارجإلا اذه ىلع هتلازإ تفقوت اذإ ركنملا ةلازإ لجأ

 . ةعامجلا ةالص كرتت الف رخآ تقو يف

Eدارأ دقو لاومأ تويبلا نأل ؛ لاملا فالتإب ةالصلا كرات ةبوقع  

E E E 

 . اهتيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا
 يلو ىلعو « فلتت اهنأ ةقسفلا اهيف عمتجي يتلا داسفلا ةنكمأ نأ ىلع ليلد هيفو

 . داسفلل ةلازإو « اهلهأب اليكنت « تالحلا هذه وأ « تويبلا هذه مدهتف « اهفلتي نأ رمألا

 مهمحر ءاملعلا فلتخا دقو « فيرشلا ثيدحلا اذه نم ذخؤت رومألا هذه لك

 : لاوقأ ىلع ةعامجلا ةالص مكح ىف هللا

 ىلع نيرداقلا نيغلابلا لاجرلا نم ملسم لك ىلع نيع ضرف اهنأ هلو ألا قوقلا

 ‹ بجاو كرت ىلع الإ نوكت ال ةبوقعلاو . ءالؤه ةبوقعب مه ا لوسرلا ّنأل ؛ روضحلا
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب . ةالصلا باتك
 جت ےس ا ا

  rn Hmmm rha rnهيوم مه سر روس همن ذة 15 HRH RHم5 مل 56 م ع مل م مام ليام و سم عام مي امو ور هرر مار مم هع سمع هر ميو 1م هرمز بعدو مورو شو 151

 ةالص ينعي « مهريغ نع نيملسملا ضعب ةالص تسفكل ةيافك ضرف تناك ولو

 لدف« مهنع طقسي مل ءالؤهو؛ ضعبلا لعف هطقسي ةيافكلا ضرف نأل ؛ ةعامجلا

 دحأو ةلبانحلا لوق وهو حيحصلا لوقلا وهو « لوألا لوقلا اذه . نيع ضرف اهنأ ىلع
 عومجماو « ١51/7 عانقلا فاشك | ةيفنحلا يلوق دحأ يف بجتو « ةيعفاشلا لاوقأ

 . ٥٥۲/۱[ نيدباع نبا ةيشاحو « ٤

 :الص» : لاق دَ لوسرلا نأ« لوألا ثيدحلا ليلدب « ةيافك ضرف اهنأ : يناثلا لوقلا

 ىلع ةبجاو تسيل اهنأ ىلع لدف «ةجرد نيرشعو عبسب فلا ةالص لضفت ةعامجلا

 دحأ و هو ضعبلا لعفب بوجولا طقسي هنأ ىنعمب « ةيافكلا ىلع ةّبجاو ىه اغإ  نايعألا
 . [۸۱/۲ لیلحلا بهاومو 6 عومجتا | ةيكلاملاو ةيفنحلا يلوق دحأو ةيعفاشلا لاوقأ

 لضفت ةعامجلا ةالصا : لوألا ثيدحلاب نيلدتسم « ةنس اهنأ : ثلاثلا لوقلاو

 ريغ ةعامجلا ةالص نأ ىلع لدف « ةيلضفألا الإ ركذي مل ديب لوسرلاو “دفلا ةالص

 ةيفنحلاو ةيكلاملا يلوق دحأو ةيعفاشلا لاوقأ دحأ وهو « ةبحتسم يه امنإو  ةبجاو

 . [ةقباسلا رداصملا |

 يفاني ال ةيلضفألا ركذو « بوجولا ىلع لدت هدعب يتلا ثيداحألا نكل

 اهنأب « نولوألا هيلإ بهذ ام ًاذإ حيحصلاف « نيثيدحلا نيب ضُراعت الف « بوجولا
 . روذعم ريغ غلاب ملسم لك ىلع نيع صضرف

 وأ ءةالصلا ةحصل طرش ةعامجلا ةالص له : بوجولاب نولئاقلا فلتخا دقو

 تبيهذو « طرشب تسيلو ةبجاو اهنأ ىلع مهروهمجف ؟طرشب تسيلو ةبجاو يه

 خينش هراتحخاو « ةيرهاظلا بهذم اذهو « ةالصلا ةحصل ٌطرش اهنأ ىلإ مهنم ةفئاط

 طرش ةردقلا عم ةعامجلا ةالص نأ« ٠١١/۲١[ ىواتفلا عومجم |ةيميت نبا مالسإلا

 ثيدحلا ليلدب هتالص حصت ملرذع نودب ًادرفنم ىلص ولف « ةالصلا ةحصل



 مارملا غولب حرش ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب . ةالصلا باتك

 نوكي نأ يفنلا لصأو 'رذع نم الإ هل ةالص الف بجي ملف ءادنلا عمس نم» : يتآلا

 . ًادرفنم ىلص نم ةالص نالطب ىلع لدف « ةقيقحلل

 نأ ىلع لدي ام ثيداحألا يف نأل ؛ حصأ « ًاطرش تسيلو ةبجاو اهنأب لوقلا نكلو
 . ةبوقعلا قحتسيو « هكرتب مثأي بجاول ًاكرات نوكي هنكل « ةحيحص درفلا ةالص

 : رومأل كلذو كش الب حوجرم هلوقف « ةنس اهنإ : لاق نم امأ

 اوكرت مهنأل الإ اذه نوكي الو « نيفلختملا تويب قيرحتب مه ةي لوسرلا : ًالوأ

 . بقاعي ال ةنسلا كرتي يذلاو « ةنس اوكرتي ملو « أبجاو
 ثيدحلا يف لاق امك« قافنلاب اهنع نيفّلختملا فصو ديب لوسرلا نأ : ًايناث

 فصوي امنإ « قافنلاب فصوي ال ةنسلا كراتو (. . نيقفانملا ىلع ةالصلا لقثأ) : يتآلا

 . ًابجاو كرت نم قافنلاب

 يف فقاوملا جرحأ يف ةعامجلا ةالص بجوأ دق ىلاعتو هناحبس هللا نإف ًاضيأ : ثلاث

 لاق « ةعامجلا ةالص طقست ملو « حلسملا ودعلا ةلباقم تقو يف « فوخلا ةالص

 نسم اوديو كح بتم كيال فل وتلا راما هک نامه ككاو : یان
 اوُدُمْأَلَو كما رصف اواصيرل را هياط تاتو يآ رو نم اود کل اود جس ادا

 وم کیل وایو ییا حلس نَع توفوا اورق تیرا دو مح یساو مرد
 .[١٠؟ : ءاسلا |

 . يف اهبوجوف « حالسلا لمحو« ودعلا ةلباقمو. فوخلا ةلاح يف ةعامجلا ةالصب رمأف

 اهيف العو لج هللا حماست فوخلا ةالص نأ نيح يف « ىلوأ باب نم نمألا ةلاح

 نم كلذ ريغو « ةلبقلا ريغ لابقتساو « ةالصلا ءانثأ يشملاك « ةريثك ءايشأ نع
 حموست ال ةبجاو ةعامجلا ةالص نأ الولف « فونملا ةلاح ريغ يف زوجت ال يتلا لاعفألا

 . ةالصلا ءانثأ لاعفألا هذه نع



 هس ا اكسل
 1من ا عممعمشس هنن ههه اا سهسس همه مهر هاه سس سده ههنا هد الآ 18 ع ع سه هواش ه سرس هدا تال ضف هس اضاف هاه سل عسر ظلال قف 5 كا سه سه ساس هاواه رانا سه مه سم همه جسم مرام هس هت تاه هاف ساه ماس هع م سام ع اع سامع وما

 لاق نم امأو« كلذ يف نوقحم مه ةعامجلا ةالص بوجوب نيلئاقلا نأب كش الف

 لدي ال (ذفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص) ثيدحو  حوجرم هلوقف ةنس اهنأب
 ال اذهو « ةعامجلا ةالص لضف نايب قاسم يَ يبنلا هقاس امنإ « بوجولا مدع ىلع

 . ةبجاو اهنأ يفني

 تابوقعلا اهيف ىتلا ثيداحألا ةيقب كرتتو « ثيدحلا اذه رهاظ ىلع دمتعي فيكف

 اهنأب اولاق نيذلا نيربتعلا ةمئآلا نإ ىتح !؟كلذ ريغ ىلإ قافنلاب فصولاو ديعولاو

 مل هنإف « اهنع نوفلختيو ةعامجلا ةالص نوكرتي مهنأ مهدنع ىنعملا سيل « ةنس
 ىلاسكلا امأو « ادرفنم يلصيو ةعامجلا ةالص كرتي ناك هنأ مهنم دحاو نع دهعي

 دهعي مل نيذلا «رابكلا ءاملعلاو ةمئألاب ةربعلا انإ « مهب ةربع الف تاوهشلا وعبتمو

 . ةنس اهنإ : اولاق ولو ىتح « ةعامجلا ةالص يف نولهاستي اوناك مهنأ مهنع



 ما رملا عولب حرش ةمامإلاو ة ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك

 ةالصلا لقثأ» : هو هللا لا وسر لاق لاق بط ةريره يبأ نعو د ۳۹۵

 امهيف ام نوملعي ولو «رجفلا 5 ةالصو ؛ ءاشعلا ةالص : نيقفانملا ىلع

 هيلع قفتم ًاوبَح ولو امُهوتأل
 «مهيلع ةليقث ةالصلا عيمج نأ ىلع لد (نيقفانملا ىلع ةالصلا لقثأ) ٥

 تاولصلا عيمج - نأ ىلع لدي ليضفتلا لعفأ نأل ؛ لقثأ ناتالصلا ناتاه نكلو

 : رشلا ناطبإو ءريخلا راهظإ وه : قاتل. قفانم عمج : نوقفانملاو « ةليقث مهيلع
 نيباب هل لعجي ناك ريغص ناویح وهو - عوبريلا وأ عوير باف « ءاقفاثلا نم دوخأم

 ةفيفخ ٌةرشق هل لعجیو دعي ئراوطلل بابو « يمسر لخدم وهو حضاو باب ؛ رحل

 بابلا اذهو « ئراوطلا باب نم جرخ يمسرلا بابلا نم رصوح ام اذإف « هيطغت
 ؛ ةقفنلا يمس هنمو « جورخلا وه : قافنلاف  جورخلا لحم : ينعي « ءاقفاتلا ىمسي

 . اهبحاص دي نم جرحت اهنأل

 قفن : لاقي « هحور تجرخ هنأل ؛ تومي يذلا ناويحلا وه قفانلا ناويحلاو

 رهظي « ةعدخ لعجُي كلذك قفانملاف « هحور تجرخ : ينعي « تام اذإ ناويحلا
 يفخي امك ء رفكلا يفخي ةقيقحلا يف وهو « مهنم هنأب نيملسملا عدخيل مالسإلا

 ىلع قافنلاو « اقفانم يمس كلذل  هللاب ذايعلاو  هقافن يفخي وهف « هجرخم عوبريلا

 : نيمسق

 ١ - ىداقتعا قافن .

 . يلمع قافتو - ؟

 نم لفسألا كردلا ئف هبحاصو « هللا نم جرخي رفك اذهو : يداقتعالا قافنلا
 مهيف لزن نيذلا نيقفانملا لاحك« رفكلا نطبيو مالسإلا ٌرهظُي يذلا وهو ؛رانلا
 اونمؤي ملو « ًارهاظ اوملسأ « رفكلا نونطبي مهو مالسإلا اورهظأ موق مهنإف « نآرقلا

 )١( يراخبلا )٠٥۷( ملسمو ؛ )581(.
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 ةمامإلا او ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

FERA»سا ساس ساس ساس م ساس هس ساس ساس رماه ساراس قره عاوز و ساو كا هاف وه ساس سام سامه سه و هاه هرم  HEREROو 5 و و و وه نو  # HEMEN EM EHREرم ممم عسر  

 مو ا اورهظأ مهعم شيال اوداراو نيملسلا نم واخ ال مهنإف أ « ًانطاب

 . هللاب

 ارهاظ هلوسربو هللاب ًانمؤم ناسنإلا نوكي نأ وهو « ىلمع قافن : يناثلا عونلا

 فالخإو « ثيدحلا ىف يذكلاك « نيقفانملا لاصخ نم ةلصخ لعفي هنكلو « ًانطابو

 قافن اذهف « ةموصخلا دنع روجفلاو « دهعلا دعب رذعلاو ةنامألا ىف ةنايخلاو « دعولا

 ذايعلاو « ربكألا قافنلا ىلإ رجي دقو « ميظع مثإ هيف نكل« ةلملا نم جرخي ال يلمع

 . هللاب

 ال مهنأ وهو « ربكأ ًاقافن امإ نوقفانم مه رجفلا ة ةالص نع نوفلختي نيذلا ءالؤهف

 نيقفانملا تافص نم ًائيش اوطاعتي نأب المع ًاقافن امإو « هلوسرو هللاب نونمؤي

 دق ملسملاف « ملسملا ىلع ميظع رطخو ؛ ةيصعمو قسف اذهو « نيقفانملا نوقفاويو

 قافنلا بلغ نإو « نينمؤملا عم وهف ناميإلا بلغ نإف « قافن هيف نوكيو نامإ هيف نوكي
 . ةيفاعلا هللا لأسنو « هللاب ذايعلاو « نيقفانملا عم وهف
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 ما رملا غولب حرش ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 لجر هك ہلا ىتأ لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو ۳۹٦

 «دجسملا ىلإ يندوقي ٌدئاق يل سيل هنإ « هللا لوسر اي : لاقف « ىمعأ
 : لاق a$» ةالصلاب ءادنلا عمست له" : لاقف « هاعد ىّلو املف ٠ هل صخرف

 . لسم هأور «بجأأف» : : لاق : معن

 ‹ موتكم مآ نبا ثيدحب فرعي وهو ةعامجلاا ةالص ةيعورشم ىف ثيدحلا اله - 5

 . موتكم مأ نب هللا دبع هنأ ىرخأ تاياور يف ءاجو (ىمعأ لجر اب يبنلا یت

 تاداس نم وهو « هللا دبع هنأ یر سل اللا ليقو

 م هيبن هيف هللا بتاع يذلا وهو « وص مالسإلا ىلإ نييلوألا نيقباسلا نمو « نيرجاهملا
 اسلاج ناك اک يبنلا نأ كلذو , (& لاء وسبع : لاقف (سبع) ةروس يف ۱صا و ا ا او

 ۽ مهمالسإ يف عمطيو بغريو « لجو زع هللا ىلإ مهوعدي مهتاداسو شيرق رباكأ نم رفن يف
 لوغشم هنأل ؛ الاب هل قلي مل يو يبنلا نأ ريغ « ةلاسم نع لأسي موتكم مأ نب هللا دبع ءاجف

 موتكم مأ نبا نأل كلذو « ةي هلوسرل باتعلا اذه هللا لزتأف « مهمالسإ ىف ًاعمط ءالؤه

 مالسإلا يف نوبغري الو « نوربكتسم مهنإف ءالؤه امأو « هنيد رومأ ةفرعم ديرب اغار ءاج

 ( فول سف را رب لعل بر دامو ج ضال اج نأ ہی لوو > : ىلاعت لاق

 نع اوتغتسا نيدلا« شيرق رافك مهو ( حسا ماَمأ)ٍ موتكم مأ نسبا اذه يف دوصقملاو
 هيلع لبقتو هاقلت : ينعي ( دس هل َتنأَد) اوربكتو ‹ةوعدلا نعو مالسإلا

 اذهو « مالسإلا لبقي ال نأ كيلع الف ةوعدلا هَتعّلِب دقو ماد امف ( دلا َكِيلَعاَمَو) ےک ےس يس یی ےس

 نم امأ ءاهيف بسغريو ةيادهلا ديري ناك نم يدهي اغإ العو لج هللا نأ ىلع لدي

  هناحبس هللا نأل ؛ مالسإلا نم هنامرحب هبقاعي هللا نإف ةيادهلا ديري الو ًاربكتسم ناك

 ءاهيلع ن صرحبو « اهيلع لبقيو « اهيف بَّعريو « اهقحتسي نميف ةيادهلا عضب ب امنإ ىلاعتو
 موتكم مآ نب هللا دبع ىلإ عوج اذه( جامو ىمعألا اذه موتكم مأ نبا لثم

 ىلإ ةاعدلاو ةمألل ميلعت وهو « كو لوسرلل باتع اذه ج ضلت هنع تاك ىنخرشو)

 . )٦٥۲( مقرب )1١(
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك _ مارملا غولب حرش

 ممم هع مام سمع هميمر مدع هس هوو دس واق هاهم سه هان ع عش سسم و ارو وو مروه وو م هم دي دم ع سهرورو ها جه عامهاو هس اوي واه ها ماما د6 تق ا # و ساروا سه 4 ره ساس هاه باه هه مه مهو امهم هاف راقلا»

 نيديرملاو ء ريخلا يف نيبغارلا اولبقتسي نأ يف ديب لوسرلا دعب نم لجو رع هللا

 نوربكتسملاو نوضرعملا امأو « مهرودص مهل اوحرشي نأو « مهب اوحرفي نأو « ا
 امهم ربكتسملاف « قحا اولبقي ملو اوضرعأ مه نإ مهمهب ال نكلو , ةوعدلا مهنوغي ءالؤهف

 . هغّلبت نأ يفكيو « هعم تقولا عيضت الف  قحلا لبقي ال هعم تلواح

 نم هاقلي ام هيلإ اكشو « ةنيدملا يف م هللا لوسر ىلإ ءاج ىمعألا اذهف

 دئاق هل سيل هنأو « ةعامجلا ةالصل دجسملا ىلإ هقيرط يف تاقوعملاو ةقشملا

 يف ةصخرلاو « هتيب يف يّلصي نأ هل صخري نأ يب يبنلا نم بلطف « همزالي
 ليل فالخ ىلع تبث ام : ةصخرلاف نييلوصألا دنع امأو ؛ ةلوهسلا وه : ةغللا

 لجأ نم نوكي اهنع فّلختلاو ةبجاو ةعامجلا ة ةالصف « حجار ضراعُل يعرش

 ةتيملا لكأ يف ةصحرلا لغم« ةصخر يمس كلذل ؛ حجار ضراعم ءرذع

 ‹ ناضمر يف راطفإولاو « نيتالصلا نيب عمحلاو« رفسلا يف ةالصلا رصقو « رطضملل

 اذه نم وه موتكم مأ نبال صيخرتلاو  اهيلإ ةجاحلا لجأ نم صخر اهلك هذهف

 نم الإ نوكت ال ةصخرلا نأل ؛ ةبجاو ةعامجلا ةالص نأ ىلع لدي اذهف « بابلا

 0 ءيش

 : لاق) ناذألا وهو (ءادنلا عمست له : هل لاقو هاعد) بهذ : ىنعي (ىلو املف

 ىلع ثيدحلا ذه دق (ةصخر كل دجأ ال ىنإق) : ةياور ىفو ( ا

 ليف لئاسلا لاح نم لصفتسمي نأ هيلعو ؛ لمجعتسي ال نأ هل يخبتي يتفلل نأ

 عمست له) : هلأسو لجرلا اعدو كردتساو لصفتس سا ديب يبنلاف « ىوتفلا ر ادصإ

 هيلع لزني مل هنأل ؛ رمألا لوأ يف هل صخر امنإ اب يبدلاف ( (معن : لاق « ؟ءادنلا

 كردتساف يحولا هيلع لزن مث « ةباجإلا هيلع بجت ءادنلا عمس نم نأ يف يحو

 . ملعأ هللاو « ببسلاوه اذهف « لجرلا اعدو
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 ممم همم همم هسه قعر ممم وه عمو سس م سهو مه مرو قسم سمج م ع سم ينام م عمم ساو هاه سه م ههه هاهم مهر هع سه سرين سم سا سم سه هاهم سمام هن لال هع سهاس سهام mmm هسه ساس مه رس سه سه ساه هامات سم فاعف

 : هوجو نم ةعامجلا ةالص دوجو ىلع ليلد هيف ثيدحلا اذهف

 ال ةصخرلاو « هل صخري نأ ديف ىبنلا نم بلط موشكم مأ نبا نأل : ًالوأ

 حف ودم لاو وسم اذن (بجأ) : وو هلوق نإ مث . بجاو ءيش نم الإ نوكت

 هدرا ةياجنو ضاقت ةةا رح

 ia GN نين ل يتسم يكن ايزكد اك تودحلا ىلا

 ولا | عنف نسينا لق ذا ما كانه رك كا 11 ضورخفلا

 نم ىلع بجي امنإ ةعامجلا ةالص بوجو نأ ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ًاثلاث

e a e 

 توصلا ربكم ةطساوب عامسلا دارملا سيلو « نذألاب درجملا عامسلا دارملاو « ةعامجلا

 هنوكل ناسنإلا يف ةلعل عامسلا مدع ناك اذإف ًاضيأو « ةديعب تافاسم ىلإ دعم هنآل

 يسن يشأ ريس اتق Ee تنل داع وعبر هن ١1 ين مضا

 . ءادنلا

 اهبوجوف « ةقشملا دوجو عمو « ةلاحلا هذه عم ةبجاو ةعامجلا ةالص تناك اذإف

 . ىلوأ باب نم هدنع عنام الو هيلع ةقشم ال نم ىلع
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 ةمامإلاو ةعامجملا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ملف ءادنلا عمس نم» : لاق هك يبنلا نأ رابع نبا نعو - ۷
 34 نابح ناو ينطق رادلاو ؛ هحام نبأ هأور رذع نم الإ هل ةالص الف تأي

 .  هفقو مهضعب حجر نكلو « ملسم طرش ىلع هدانسإ ؛ مكاحلاو

 ءادنلا عمس نم) امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا نع ثيدحلا اذه - ۷

 نم ناك ام فوقوملا (هفقو مهضعب حجر نكل) (رذع نم الإ هل ةالص الف تأي ملف
 هللا همحر فلؤملاو « يك لوسرلا مالك نم ناك امف عوفرملا امأو « يباحصلا مالك
 هنأ ىلع رثكألا نأ ىلع لدف (مهضعب حجر) : لاق اغإو « عوفرم هنأ ىلع ىشم

 . عوفرم

 ةعامجلا ةالصل رضحي ملف : ينعي (تأي ملف) ناذألا : ينعي (ءادنلا عمس نم)

 نأل ؛ ةحيحص هل ةالص ال : يأ « ةحصلا يفنل هنأ لصألا انه يفنلا ( هل ةالص الف)
 يفنل انه يفنلا نإ : لاق نم امأو « ةحصلا يفن ن ىلإ ًاهجتم نوكي نأ يفنلا يف لصألا

 ريغ ةعامجلا ةالص نأ نوري نم هلوقي امك « ةلماك هل ًةالص ال : يأ لامكلا

  ءاملعلا فلتخا دقو ء ةحصلا ىفن لصألا نأل ؛ حيحص ريغ اذه مهلوقف « ةبجاو

 وأ هتالص حصت لهف روضحلا ىلع هتردق عم ًادرفنم ىلص اذإ ءرملا نأب قبس امك

 ىلع لضفت ةعامجلا ةالص» : ثيدحل ؛ مثإلا عم حصت اهنأ : باوجلاو ؟حصت ال

 هرشنملا ةالص ةحص ىلع لدي ليضفتلا : اوناثو «ةجرد نيرشعو عيسب فلا ةالص

 ءحصت ال اهنأب ليق دقو « ةبوقعلا قحتسيو « رجألا هتوفي نكل « رذع ريغل ناك ولو
 ع ةيرهاظلا لوق اذهو « ةالصلا ةحصل طرش ةعامحلا ةالص نإ : لوقي نم دنع اذهو

 يب يبنلا نأل ؛ ثيدحلا اذهب اولدتساو « ةعامجو ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتحاو

 . (هل ةالص ال) : لاق

 دقو « ۲٤١/۱ مکاحلاو « ( )۹ 114) نابح نباو <« 2/١ ينطق رادلاو (Y4) ٠ هحام نبا (١)

 . ًافوقومو ًاعوفرم حص
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 مارملا غولب حرش ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 : لاوقأ ةثالث انه يفنلا ىلع مهمالك نم لصحتي أذإ

 . ةيطرشلا ىري نم لوق اذهو « ةحيحص هل ةالص ال : لوألا لوقلا

 ةحص ىري نم يأر اذهو بجاولا مامتلا  ةمات هل ةالص ال : يناثلا لوقلا

 . مثلا عم ةالصلا

 هجتم ىفنلاو بحتسملا مامتلا « ةمات هل ةالص ال : لوقي ًاضيأ : ثلاثلا لوقلاو

 . ةبجاو تسيلو ةنس هدنع ةعامجلا ةالص نأل ؛ بحتسملا لامكلا ىلإ

 : لئاسم ىلع لدي ثيدحلا اذهف

 ؛ ءادنلا عمسي نم قح يف وه امنإ ةعامجلا ةالص بوجو نأ : ىلوألا ةلأسملا

 عم ينامسج عنامل ناك نإو « هيلع بجت الف ةفاسملا دعبل ءادنلا عمسي ال نم امأ

 . مصألاك « هنع طقست ال اذهف ةفاسملا برق

 ةالص بوجو طقسي رذعلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 ؟رذعلا امو : سابع نبال ليق) ىرخأ ةياور يف ءاج ؟رذعلا وه ام نكل « ةعامجلا
 ايقيقح افوخ ةالصلا ىلإ جرخ اذإ فاخي ناسنإلا ناك اذإف (ضرم وأ فوح : لاق

 ءادتعالل هضرعت نم ىشخيف « ًالثم نمألا رفوت مدعل ؛ لتقلا نم فوخك « ًانبج ال
 عيطتسي الو ضرم هيف وأ « هيلع يدتعي نأ ىشخي عبس كانه نوكي وأ « لتقلاو

 وأ « فعاضتيو ضرملا هيلع ديزي نأ بهذ اذإ ىشخيو « هببسب دجسملا ىلإ باهذلا
 يتلا راذعألا يه هذهف « دجسملا ىلإ يشملا عيطتسي الو مسجلا فيعض نوكي نأ

 . ضرم وأ فوخ : ةعامجلا ةالص روضح نم عنق
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 ةمامالاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 هللا لوسر عم یلص هنأ نفط دوسألا نب ١ ليزي نعو 7 ۸

 اعدق ءايَلصُي مل نيلجرب وه اذإ « 8ك هللا لوسر ىّلص اًملف « حملا ةالص
 ايَلصت نأ امكعنم امه : امهل لاقف « « امهصئارف دعرت امهب ء ءىجف « امهب

 يف امتيلص اذإ « العفت الف لاق . انلاحر يف انيّلص دق : الاق «؟انعم

 «ةلفان امكل اهّنإف « هعم الصف « لصُي ملو مامإلا امتكردأ مث ءامّكلاحر
 . "7نابح ج نباو « يلمرتلا هححصو  ةثالثلاو هل ظفللاو  دمحأ هاور

 ةالص هيك يبنلا ىَّلص) : لاق هبط ا ينوسلا (دوسألا نب ديزي نع) - ۳۹۸

 تاع ایا مل اجر وه اذإ ا ل املف) « فيخلا

 كو يبنلا امهاعدف  برغتسم رصأ نولصي سانلاو امهسولج نأل (ذو يبنلا

 يف يتلا ةمحللا يهو « ةصيرف عمج : : صئارفلا (امهصئارف دعرت امهب ءيجف)

 . ةبيه امهصئارف دعرت « بنجلا

 اودتقي نأ ركنملا نع نيهانلاو فورعملاب نيرمآلاو ةاعدلل ىغبني هنإف اذل

 ىهنلاو فورعملاب رمألا بدأو « ةوعدلا بدأ تيذدحلا اذه نم اوذحأي نأو « كو هن

 الو راكنإلا قحتسي الف ًاروذعم نوكي دق ناسنإلا نأل ؛ رمألا عقاو فرعي ىتح

 هيف اذهف « ةلجعلا ءارج نم ررض لصحي الئل ؛ ةلجعلا مدعو رومألا ىف تبثتلاو

 يب لوسرلا نأل ؛ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ةوعدلا جهانم نم ميظع جهنم

 يف انيلص ؛ هللا لوسر اي : الاق(؟ اتعما ص نأ امكعنم ام( : نيلجرلا لاس

 وه : لصألا يف لحرلا نإ ذإو « لزنملا انه هب دارملاو « لحر عمج : لاحرلاو « انلاحر

 نبأو « ۳۱ 1۲/۲ ىئاسنلاو (۲۹) ىدمرتلاو ) (٥۷٥)دواد وبأو 3 (VfVo\) دمحأ )١(

 . )١656( نابح



 هب داريو لحرلا قلطيو « هيلع بكريو هعاتم بكارلا هيلع عضي يذلا بتقلا

 ةالصلا مهيلع بجت ال امهنأب انظ ثيح امهرذع اركذف (انلاحر يف انيلص) « لزنملا

 . نيترم رركت ال ةالصلا نأو « امهنم ةالصلا قبسل ؛ اهرضح يتلا ةعامجلا عم

 « لصي ملو مامإلا امتكردأ مث « امكلاحر يف امتيلص اذإ « العفت ال) : لاق

 : ةميظع دئاوف هيف ثيدحلا اذهف . (ةلفان امكل اهنإف « هعم ايَّلصف

 تبثتلا بجي هنأو « ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ةوعدلا بدأ هيف : ًالوأ

 يف ردصي نأ لبق ناسنإلل رذعلا سامتلا يغبنيو « ةبوقعلاو راكنإلا لبق ينأتلاو

 . هكرادت نكمي ال مث ء ءيش هقح

 دجسملا رضح نمل ةعامجلا ةداعإ ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ًايناث

 اذه لاب ام : لايف « نظلا هب ءاسُي الثل ؛ سلجي ال نأ ىغبنيف « ماقت ةالصلاو

 ؟نولصي سانلاو ةالصلا كرتي

 يف نإف « ةقرفلا مدعو عامتجالا ىلع مالسإلا صرح ىلع ليلد ثيدحلا يف :ًاثلاث

 ‹ ملسملاب نظلا ةءاسإ ىلإ ةفاضإ ةملكلل اقيرفت دجسملا ىف نولصي سانلاو ناسنإلا سولج

 هيفو « دسافملل ءرد هيف اذهف « سانلا عم ةالصلاب نولابي الف ناإلا فاعض ًارجتي اعرلو

 . نيملسلا نيب فالتخالاو ةقرفلا نم ريذحتلاو  ةملكلا عمج ىلع صرحلا

 : ةيناثلا ةالصلا امأو « ىلوألا ةالصلا ىه نوكت ةضيرفلا نأ ىلع ثيدحلا لد : ًاعبار

 ةالص ةحص ىلع  ًاضيأ لدي اذهو (ةلفان امكل اهنإف) : تهلوقل ؛ ةلفان نوكت اهنإف

 . لفنتملا فلخ ضرتفملا ةالص ىف يتأيس امك سكعلاو « ضرتفملا فلخ لفنتملا

 ش زوجي ببس اهل ىتلا ةلفانلا ةالص لعف نأ ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ًاسماخ

 ةالص ةداعإب ارمأ دق ناذهف (ةلفان مكل اهنإف) لک هلوقل ؛ اهنع ىهنملا تاقوألا ىف

 1 . اهايَّلص نأ دعب  ةلفان امهقح ىف يهو  رجفلا
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا ولب حرش

 يي م مب امم هاو ورم هور ممم سمرلف يووم و رم رار ارو هرج همس  TrHتت ع ع ا ع تع جدع 50
# un 

 هنأل ؛ ةعامجلا ةالص توجو مدع ىري نم هب لدتسا ثيدحلا اذهو : اسداس

 ةبجاو ةعامجلا ةالص تناك ولف ؛ امهلاحر يف ايلص نيلجرلا نيذه نإ : لوقي

 يف ايلص نيلجرلا نأل ؛رظن هيف لالدتسالا اذهو « كو يبنلا عم روضحلا مهمزلل

 ىلع ليلد هيف سيل اذهف « ًادرفنم امهنم دحاو لك لصي ملو « ةعامج امهلاحر

 امهلاحر ىف ايلص دق امهف « ةعامجلا ة ةالص بوجو مدعو درفنملا ةالص ةحص

 يف نوكت نأ ةعامجلا ةالص يف طرتشن ال نحنو « قايسلا رهاظ وه امك ةعامج

 نأل ؛ تأزجأ ةعامج اولص اذإف « ميقلا نباك ءاملعلا ضعب هطرتشي امك « دجسملا

 الإ دجسملا جراخ وأ دجسسملا يف ةالصلا تناك ءاوس ؛ ةعامجلا بوجو لصألا

 روضحلا مهيلع بجي هنإف ءادنلا نوعمسيو دجسملا نم نييرق اوناك اذإ مهنأ

 ةعامج نوُلصي مهنإف ءادنلا نوعمسي الو نيديعب اوناك اذإ امأ « مامإلا عم ةالصلاو

 ةراح لك يف نوكيف دحاولا دلبلا ىف تاعامجلا ددعتت كلذلو ؛ مهناكم ىف

 . ةعامجلا هيف ىلصت دجسم

 مك هز ل



 ما ارملا غولب حرش ةمامإلا د ةعامجلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 لعج امنإت : يو هللا لوسر لاق : لاق هط ةريره ىبأ نعو د ۳۹4۹

 عكر اذاو ريكي ىتح اورّبكُ الو « اوربكف ربك اذإف « هب متویل مامإلا

 : اولوقف « هدمح نمل هللا عمس : لاق اذإو . عكري ىتح اوعكرت الو ء اوعكراف

 ‹ دجسي ىتح اودجست الو ء اودجساف دجس اذإو ء دمحلا كل انبر مهللا

 . "!«نيعمجأ ًادوعق اوُلصف ًادعاق ىّلص اذإو « ًامايق اوُلصف امئاق ىَّلص اذإو

 ظ لعج امنإ) : ةريره يبأ ثيدح يف هلوق ةمامإلا ماكحأ يف !ذه -5

 مري« امامإ هلعج عرش : يأ : لعج ىنعمو « رصح ةادأ هذه : امنإ (هب متؤيل مامإلا

 , مامإلاب ءادتقالاب ةروصحم اهنأو « ةالصلا يف ةمامإلا عيرشت نم ةمكحلا نايب هيف : هب

 مامإلاف [1؟4 :ةرقبلا] (امامإ ساتل كاج نإ لاَق) : تكا ميهاربإ نع ىلاعت هلوق يف امك

 هلوق يفامك باتكلا ىلع مامإلا قطب دقو ةد قلا هبناعم نم

 | ( ميما ساتار أوت موي : هلوق يقو [: سي ] © ندبموام إنه تبصح اصح هيض ویشلو ىلاعت

 . ۷١[ : ءارسألا

 مامإلا لاعفأو لاوقأ دعب هلاعفأو هلاوقأ لعجي مومأملا نأ : ءادتقالا ىنعمو

 اوربكت الو « اوربكف ربك اذإف) : لاقف ةلمجلا هذه ديب لصف مث « كلذ ىف هعباتيو

 ' نمل هللا عمس : لاق اذإو « عكري ىتح اوعكرت الو « اوعكراف عكر اذإو « ربكي ىتح

 ' ىتح اودجست الو ء اودجساف دجس اذإو ء« دمحلا كل انبر مهللا : اولوق « هدمح

 . (هب متؤيل مامإلا لعج اغإ) : هلوق ىف دي هلمجأ ال ليصفت اذه (دجسي

 دعب الإ مومأملا ريبكت نوكي الف (رّبكي ىتح اورّبكُت الو ءاورّبكف ربك اذإف)
 . لاقتنالا تاريبكت نم اهريغ وأ مارحإلا ةريبكت تناك ءاوس « مامإلا ريبكت

 لب « عوكرلا نم غرف اذإ دأرملا سيلو « عوكرلا يف ذخأ اذإ : ينعي (اوعكراف عكر اذإو)

 .. هعباتي مومأملا نإف « اعكار هيتبكر ىلع هادي ترقتساو « عوكرلا يف عرش اذإ دارما

 )١( ملم حيحصو « (۷۲۲) يراخيلا حيحص رظناو « (505) دواد وبأ )414( .
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 كل انبر : اولوق)عوكرلا نم عفرلا دعب : ينعي (هدمح نمل هللا عمس : لاق اذإو)

 مامإلا ىهستنا اذإ : يأ « دوجسلا يف ذخأ اذإ : ينعي (اودجساف دجس اذإ) (دمحلا

 ىلع مامإلا دجسي ىتح ًامئاق ىقبي نأ يغبني مومأملاف « ضرألا ىلع دوجسلا ىلإ

 ةيقب يف اذكهو « هدعب دوجسلاب طحني مومأملا نإف ضرألا ىلإ لصو اذإف « ضرألا
 : ةميظع لئاسم ىلع ثيدحلا اذه لدف . اهلاوقأو ةالصلا لاعفأ

 لجأل اهنأو « ةالصلا يف مامإلا ذاختا نم ةمكحلا نايب هيف : ىلوألا ةلأسملا

 . هيلع فلتخي نأ دحأل زوجي ال هنأو . هتعباتمو هب ءادتقالا

 وأ تاريبكتلا ىف مامإلا ةقباسم ميرحت ىلع ٌليلد ثيدحلا ىف : ةيناثلا ةلأسملا

 مرحتتف ؛ مامإلا لاعفأو تاريبكت دعب هلاعفأو هتاريبكت نوكت اغإو « لاعفألا يف

 دعب هلاعفأو هتاريبكت نوكت نأب « ةعباتملا هيلع بجاولاو هل عورشملاو « ةقباسملا

 عوكرلا نم هسأر عفر وأ هلبق دجس وأ هلبق عكر وأ هلبق ربك نأب هقباس نإف « مامإلا
 ديدشلا ديعولا ءاج دقو « ةمرحم يهو « ةقباسم ىمست هذهف « هلبق دوجسلا وأ

 هسأر هللا لصجي نأ مامإلا لبق هسأر عفري يذلا ىشخي امأ» : ا هلوق يف اهيف

 |(0/) ملسمو « (591) يراخبلا هجرخأ] (رامح ةروص هتروص لعجي وأ « رامح سأر

 لطبت ال ىتلا ةمرحلا ةقباسملاو « ةالصلا لطبت يتلا ةقباسملا يف ليصافت ءاملعللو
 همامإ لبق ةالصلا يف لحد هنأل ؛ هلص ٌذقعنت مل مارحإلا ةريبكتب هقبس ناف « ةالصلا

 لحم اذهف كلذ ريغ يف هقباس اذإ امأ « مارحإلا ةريبكت يف اذه « هتالص دقعنت الف

 . ثيدحلا حورشو هقفلا بتك يف اهيلإ عجري ملعلا لهأ دنع ليصافت

 ءهعم عكري الو « هعم ربكي ال ىنعمب مامإلا ةقفاوم ميرحت هيف : ةقلاثلا ةلأسملا

 مل هنأل ؛ مارح يهو « ةقفاوم ىمست هذهف « هعم عوكرلا نم عفري الو , دجسي الو

 . هب دتقي ملو مامإلا عباتي
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 مارملا غولب حرش ةمامإلا و ةعامجلا ة ةالص باب. ةالصلا باتك

 نأل ؛ رثؤت ال ةينلا يف ةفلاخملا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةعبارلا ةلأسملا
 ىّلص ول هنأ ىنعمب « ةينلا ركذي ملو « لاعفألاو لاوقألا يف كلذ لصف اغإ ا يبنلا
 الإ ركذي مل ثيدحلا اذه نأل ؛زئاج كلذف سكعلا وأ ضرفتم فلخ ًالّفنتم

 لمشي ماع اذهو (هيلع اوفلتخت الف) : ةياور يف ءاج نكل  لاعفألاو لاوقألا
 ةينلا يف مامإلا ةفلاخم نأ ىلع ةلدألا تلد : لوقن نكل « ةينلاو لاعفألاو لاوقألا
 نأ زوجيف « رّثؤت ال اهنأ حيحصلا نكل ملعلا لهآ نيب فالح عضوم يهو « رثؤت ال

 : سكعلاو لقنتلا فلخ ضرتفملا يلصي
 كلانبر: اولوقف « هدمح نمل هللا عمس : لاق اذإ) : هك هلوق يف : ةسماخلا ةلأسملا

 هانعمف ىلإب يدع اذإ عمس نأل ؛ باجتتسا : يأ : هدمح نمل هللا عمس ىنعم (دمحلا

 : ًاثالف تعمس : لوقت « تاوصألا عامس هانعمف هسفنب يدع اذإ امأ « ةباجتسالا
 هللا عمس ىنعمف « هثبجأ : هانعمف « نالفل تعمس : تلق اذإ امأ « هتوص تكردأ : ينعي
 ؛ هلل عمسلا تابثإ هيف اذه نوكي الو « هل العو لج هللا باجتسا : يأ : هدمح نمل

 مومع نم ذخؤي هنأ الإ « ةباجإلا ىنعمب وه اغنإو « عمسلا تابثإ ةلدأ نم سيل هنأل
 «(ترر لوم دق : ىلاعت هلوق يف امك < رخآ ءيش اذهف عمسلا تابثإ « ةداما
 دعتم هنأل ؛ هلل عمسلا تابثإ هيف اذهف ١| : دار ( یَا لوق لآ میس دق 16 : الرمعلا|

 مهللا) : ةياور يفف « تاياور اهيف تدرو ةظفللا هذه (دمحلا كلو انبر) : هلوقو
 (دمحلا كل انبر مهللا) : ةياور يفو « واولاو (مهللا) ةملك ةدايزب (دمحلا كلو انبر
 ا فذحب (دمحلا كلو انبر) : ةياور يفو « واولا نودب (مهللا)ةدايزب

 غص عبرأ هذهف <« راولاو (مهللا) فذحب (دمحلا كل انبر) ةياور يفو « واولا تابثإو
 هللا مهمحر ءاملعلا فلتخنا دقو (دمحلا كلو انبرو مهللا) ىلوألا ةغيصلا اهلضفأ

 كلو انبرو « هدمح نمل هللا عمس) نيب درفنملاو مومأملاو مامإلا عمجي له : اولاقف
 ؟امهادحإب يتأيف امهنيب عمجي ال وأ (دمحلا
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 هللا عمس) نيظفللا نيب درفنملاو مومأملاو مامإلا عمجي هنأ ىلع : لوألا لوقلا

 دقو « امهنيب عمجي ناك ديب يبنلا نأ درو هنأل : لاق (دمحلا كلو انبر « هدمح نمل

 . لوق اذه «يّلصأ ينومتيأر امك اوُلص» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 مومأملا نأو (هدمح نمل هللا عمس) : لوق ىلع رصتقي مامإلا نأ : يناثلا لوقلا

 امهنيب عمجي الف « ثيدحلا اذه رهاظ وه امك (دمحلا كلو انبر) : لوق ىلع رصتقي
 . امهنيب عمجي هنإف درفنملا امأو « مومأملا الو مامإلا ال

 عمس) : امهنم لك لوقيف امهنيب ناعمجي درفنملاو مامإلا نأ : ثلاثلا لوقلا
 كلو انبر) : لوق ىلع رصتقي هنإف مومأملا امأ (دمحلا كلو انبر ؛ هدمح نمل هللا

 كلو انبر : اولوق « هلمح نمل هللا عمس : لاق اذإف) ثيدحلا اذه رهاظل (دمحلا

 . ةلبانحلا دنع روهشملا وه لوقلا اذهو . (دمحلا

 . [(؟840) ثيدحلا حرش دنع لاوقألا هذه تمدقت دقو ]

 ًادعاق ىَّلص اذإو « ًامايق اوُلصف ًامئاق ىَّلص اذإو) : ثيدحلا رخآ يف ءاجو

 ‹دوعقلا يف هتعباتمو ؛ مايقلا يف ًاضيأ مامإلا ةعباتم هيفو (نيعمجأ ًادوعق اوُلصف

 (ًادعاق ىّلص اذإو « ًامايق اوُّلصف ًامئاق ىلص اذإ) كلذ يف هيلع فالتخالا مدعو

 لاح هنأ ىلع نيعمجأ (نوعمجأ) وأ (نيعمجأ ادوعق اوُلصف) عنامو ؛ ةلعل : ىنعي

 . لعافلل ديكأت هنأ ىلع نوعمجأو . ًادوعق لثم

 : ىلاعت هلوقل ؛ ةالصلا ناكرأ نم نكر ةضيرفلا ىف مايقلا نأ لصألاف

 يف مايقلاف [؟8 : ةرقبلا] (َنيِتْنِلَق هَ لِ | اوموفو طس ولا ةولكصلاو تولََصلا َلَعاوُظَفْنَح ٍٍ

 يسلصي هنإف مايقلا نع زجع نم امأ « ةردقلا عم هب الإ حصت ال نكر ةضيرفلا ةالص

 عطتسي مل نإف « ًادعاقف عطتسي مل نإف ًامئاق ضيرملا ىّلصي» : : هيك هلوقل ؛ ادعاق

 ءعساو اهيف رمألاف ةلفانلا امأ [ةالصلا ةفص باب يف هجيرخت مدقت ] «بنج ىلعف



 مارملا غولب حرش ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 « لضفأ مايقلاف مايقلا ىلع ردقي ناك نإ هنكل « دوعقلاو مايقلا نيب اهيف ريخم وهو

 نكل « مئاقلا ةالص رجأ نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص رجأو « سأب الف سلج نإو

 : باوجلا ؟هفلخ ءاحصألا نيمومأملا لاح امف« مامإلا وه مايقلا نع زجاعلا ناك نإ

 ال يبدلا فلح اوفص « ةالصلا ترضحف « هتيب يف ةباحصلا هراز سرفلا نع طقس

 .اويلعفت نأ ًافنآ متدك» : لاق مَّلس املف « اوسلجا نأ مهيلإ راشأف « سلاج وهو ًامايق

 ماسم هجرخأ ] ؛سولج مهو مهكولم سوؤر ىلع نوموقي « مورلاو سراف لعف

 اوُلصف) : لوقي ًاضيأ - انهو ‹ سلابج وهو هفلخ : مايقلا مهيلع ركنأف « [(41)

 ؛ ًاسولج هفلخ سانلا يلصي ًاسلاج ىلص اذإ مامإلا نأ ىلع ثيدحلا اذه لدف
 ركب ابأ اورم» : لاقف « سانلاب ىّلصي نأ ركب ابأ رمأ هنأ دك هتوم ضرم یف درو هنكل

0 

 وب ,بأراصو مومام ىلإ مامإ نم رکی ریا لزحتف رک ا
 ال مهنأل ؛ ركب ىبأ ةالصب سانلا يدتقيو « ديب ىبنلا ةالصب يدعقي ًاغّلبم ركب

 : ًامايق نوُلَصُي سانلاو « ًاسلاج ىّلصُي 5 يبنلا ةلاحلا هذه يفف « ةت لوسرلا نوعمسي
 ىلع اذإ باوجلا امف (نيعمجأ ًادوعق اوأصف ادعاق ىلص اذإو) : يَ هلوق فلاحي اذهو

 ؟اذه

 . ًادعاق ملل حا مامإلا ًادتیا اذإ : 1 اقف « ليحل ٍباوجب هللا همح ر دمحأ مامإلا ناجأ

 ًادوعق اوُلصف ًادعاق ىّلص اذإو) : ا هلوق ليلدب « هفلخ دوعقلا مهيلع بجي هنإف

 نومتي مهنإف « سلجف ةلع هل ضرع مث « ًامئاق ةالصلا مهب أدتبا اذإ امأ (نيعمجأ
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب. ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ممم روم بع رف ممم ممر فم م ورم ين نمو امو نمو 556003
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 ةالصلا مهب ًادب4 فركب ابأ نإف «رمألا رخآ يف لاخلا وه اذهو « ًامايق ةالصلا

 ؛ ًامايق مه اولصف « ًاسلاج ىَّلصف ة ةالصلا ءانثأ يف 55 يبنلا ءاج مث « امئاق

 ضراعل مامإلا سولج ناك اذإ هنأ ىلع لدف « ركب یب مهمامإ عم ًامايق اهوّؤدب مهنأل

 أدب مامإلا ناك اذإ امأ « مايقلا يف رارمتسالا نيمومأملا ىلع بجي هنإف ةالصلا ءانثأ يف

 هب عمج يذلا اذه « لوألا ثيدحلاب المع سولجلا مهيلع بجي هنإف ًاسلاج ةالصلا مهب

 : هللا همحر يناعنصلا حراشلا هنع لاقو « ديج عمج وهو « هللا همحر دمحأ مامإلا

 . هلل دمحلاو لاكشإلا هب لوزي اذهبف « نسح عمج

 نوعمسي الو « نيريشك نومومأملا ناك اذإ للا ذاختا زاوج ىلع ليل ةصقلا ىفو

 . ًاغلمم ناك ةلاح ا هذه يف هن ركب ابأ إف « مامإلا ريبكت



 مارملا غولب حا رملا غولب ح رش ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 يف ىأر 8 هللا لوسر نأ « بط يردخلا ديعس يبأ نعو - 3
 سس ناس “و رس

 هآور (مكدعب نم مكب متأيلو ء« يب , اومتئاف اومدقت» : لاقف « ًارخأت هباحصأ

000 

 ء لوألا فصلا نع: يأ (ًارخأت هباحصأ ىق ىأر دَ هللا لوسر نأ) - ٠

 لضف يف ةمكحلا ةف نيب مث « لوألا فصلا يف اونوك : يأ (اومدقت) : لاقف
 ؛ ٌةرشابم مامإلاب ءادتقالا هل لصحي لوألا فصلا يف يذلا نأ يهو « لوألا فصلا
 . متايلو) همامأ يذلا فصلاب يدتقي يذلا رخأتملا نم لضفأ اذهو « هنم بيرق هنأل
 لوألا فصلل لصحيف ؛ ةالصلا لاعفأ ىف مكب نودتقي : ينعي (۔ مكدعب نم مكب

 اذهو 3 ةالصلا ىف مهب ءادتقالا ةليضفو < ةرشابم مامإلاب ءادتقالاو مدقتلا ةليضف

 اهنم ثيداحأ كلذ ىف تءاجو « لوألا فصلا يف ديف يبنلا بغر دقو
 نأ الإ اودجي مل مث « لوألا ّفصلاو ءادّنلا يف ام ُسانلا مَّلعي ول : هو هلوق
 . )٤۳۷([ ملسمو « )5١15( يراخبلا هجرخأ | «اومهتسال هيلع اومهتسي

 هنإف اذل ؛ لوألا فصلا نع رخأتلا نع ىهنلا اذه ديعس ىبأ ثيدح يفف

 ىفف الإو « نكمأ ام لوألا فصلا ىف نوكي نأ ىلع صرحي نأ ناسنإلل يغبني
 ۰ ( . اذكهو . . يناثلا فصلا

 الو « لوألاف لوألا فصلا لمكيف « لوألا فوفصلا لامكإ نم دب ال هنإ مث
 ىف هو ىبنلا يده وه اذه « همامأ يذلا فصلا لمكُي ىتح ديدج فص أدبي
 فيكو :اولاق ءاهبر دنع ةكئالملا فصت امك نوفصت الأ : ديم لاق < فوفصلا

 )°( ملسم هجرحأ ] «لوألاف لوألا فصلا نولمکی» ؛ لاق ؟ ةكئالملا فصت

 )١( مقرب )٤۳۸(
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 : لئاسم ةدع هيف ثيدحلا !اذهف

 نم لضفأ فص لك نإف كلذك « لوألا فصلا ةليضف هيف : ىلوألا ةلأسملا
 ٠ . هفلخ يذلا

 لاعفأ يف ةيمامألا فوفصلاب نودتقي ةرخأتملا فوفصلا نأ هيف : ةيناثلا ةلأسملا

 نع لبلاك نوكيف « هب نودتقي مامإلا ةلزنمب مهمامأ يذلا فصلا نولعجيو « ةالصلا

 . مامإلا

 هنإف , دجسملا لخاد ناك نم نأ ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ةغلاثلا ةلأسملا

 لحم دجسملا نأل ؛ هفلخ نم الو مامإلا ري مل < ًاديعب ناك ولو مامإلاب يدتقي

 امف«دجسملا يف ةرجح كو يبنلا زاجتحا ثيدح يف كلذ يتأيسو « عامتجالل

 هفلخ نم اوري ملولو « هوري ملولو مامإلاب نودتقي مهنإف دجسملا لخاد َنوُلِصْلا ماد
 « يناثلا وأ لوألا قباطلا يف اولص وأ « هل نيذاحم اولص ءاوس « ريبكتلا اوعمس اذإ

 ال هنإف دجسملا جراخ ناك نم امأ « سكعلاب وأ ٠ يضرألا قباطلا يف مامإلاو

 : طورشب الإ مام الاب يدتقي

 هذه ىف لاحلا وه امك دجسملا قيضك ةرورض كلانه نوكي نأ : لوألا طرشلا

 جراح ىلصي نأ سأب الف « التما دق دجسملاو ءاج نمف « ةعمجلا ةالص يف مايألا

 يدتقي نأ دحأل زوجي الف عستم دجسملاو ةجاح كانه نكي مل اذإ ام «دجسلا

 . ةجاحلا مدعل ؛ دجسملا جراخ وهو مامإلاب

 جراخ یلص ولف ؛ غارف اهنيب سيل ةلصتم فوفصلا نوكت نأ : يناثلا طرشلا

 ال هنإف يلصي ٌدحأ اهيف سيل ةغراف تافاسم مهنيبو دجسملا نع ًاديعب دجسم
 ءالؤه ءادتقا حصي الف « دجسملا نم ةبيرقلا لزانملاك « مامإلاب ءادتقالا حصي

 ملو غارف مهنيب ماد ام« توصلا ربكم ةطساوب هريبكت نوعمسي اوناك ولو « مامإلاب

 . مهؤادتقإ حصي مل نيمومأملاو مامإلا اوأر ول لب « فوفصلا لصتت

 ع



 مارملا 1 غولب حرش ةمامإلاو ةعامجلا ةا ةالص باب.ةالصلا باتك

 مل ا ل 0 0 ع ع ل ا ل ل ا ال 0 ا ل 1 ل ااا ا ل

 دجسلملا جراخ مه نم نوكي يأ « هفلخ نم وأ مامإلا اوري نأ : ثلاثلا طرشلا

 : مک أ عامس وفكي هيل هنإ دا « ءادتقالا

 اذهو < مامإلاب دحسسملا جراخ وه نم ءادتقأ حص طورشلا هذه ترهاوت اداف

 (مكفلخ نم مكب متأيلو) : يك هلوق يف لخاد

 فلخ وأ « عايذملا فلخ ةالصلا ةلأسم ىهو « ًارخؤم تّئحب ىتلا ةلأسملا امأ
 دحسملا مامإ فلحخو ؛ مارحلا دحسملا مامإ فلخ يلصي سانلا صضعبف ؛ نويزفيلتلا

 ناك نإو « هتالص حصت ال اذهف « ةديعب تافاسمو رهشأ هنيبو هنيب نوكيو يوبنلا
 دعبلا هتالص حصت ال اذهف « ةشاشلا يف هاري وأ « ةعاذإلا يف مامإلا عمسي

 هذه رفاوتت الف « اريثك مومأملا ةهج نع ةفلتخم نوكت دق مامإلا ةهج نألو  ةفاسلا

 . لطاب لوق ةالصلا كلت ةحصب لوقلاف أذل ؛ طورشلا

 نم لوألا فصلا نع رخأتلا نم ريذحتلا ثيدحلا اذه يف : ةعبارلا ةلأسملا
 هج رخخأ | “هللا مىھرخۇي ىتح نورخأ تي موق لازيال» : لوقي كَم يبدلاو « رذع ريغ

 نم مهمرحي ثيحب هللا ۾ مه رح وب نأب نوبقاعي مهنأب ب مهددهف [( (^f) ملسم

 ضعب يف ءاج دقو « باقعلا نوقحتسي دقو « باوشلا نم مهمرحيو ءرجألا

 .|(5101) دواد وبأ هجرخأ ١ (رانلا يق هللا مهرخؤي) : تاياورلا
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ةرجح هي هللا لوسر زجتحا : لاق هل تباث نب ديز نعو 03 ١

 . هتالصب نوُلصي اوؤاجو «لاجر هيلإ عبتتف ؛ اهيف ىلصف « ةفصخم

 "هيلع قفتم «ةبوتكملا الإ يب يف هل الص اشا: هيفو تبدل

 نم دجسملا نم ةحاسم عطتقا : هانعم « يازلاب (زجتحا) ثيدحلا اذه ىف هلوق - ٠١

 يفو . اهيف سانلا نع ولخيو « لجو رع هللا ركذل اهيف سلجيو « هبرب اهيف ولخي نأ لجأ
 لجو رع هللا ركذل اهيف ةولخلل دج لا ىف ةرجح ذختا : يأ « ءارلاب (رجتحا) : ةياور

 هيلع ناكو « لخنلا صوخ نم جوسنملا شارفلا وهو« فصخملا نم : ينعي (ةفصخم)

 نم (لاجر هيلإ عبتتف) « اهيف دجهتي ليللاب ةرجحلا هذه يف يلصي مالسلاو ةالصل
 : يأ« هتالصب اولصف « هتوص اوعمسو « زجاحلا جراخ نم ديب هسأر اوأرو اوؤاج ةباحصلا

 لجأ نسم دعقي لعج ديم مهب سحأ املف « دجهتلا ةالص يف ةلفانلا يف هب نودتقي اوراص

 اوُلصف « نولعفت ام وأ مكعينص تملع دق) : مالسلاو ةالصلا هيلع مهل لاق مث « هوري ال نأ

 اوَّلصي نأ دب مهرمأ (ةبوتكملا الإ هتيب يف ءرملا ةالص لضفأ نإف « مكتويب يف سانلا اهيأ
 هنأل : ًايناث . ءايرلا نع دعبأ هنأل : ًالوأ « لضفأ اذه نأل ؛ تويبلا يف مهلفاونو مهدجهت

 . هتعاطو هللا ركذب تيبلا رونيو هللا ركذب تيبلا رمعي

 هيف للا ٌركذُي ال يذلا تي لاو <« هيف هللا ركذي يذلا تيبلا لثم» : ثيدحلا ىفو

 ثيدحلا يفو « [(۷۷۹) ملسمو « (5507) يراخبلا ا يلا ىلا است

 ملسم هجرخأ ] ؛ةرقبلا ةروس هيف ًأرقت يذلا تيبلا نم رفي ناطيشلا نإ» : رخآلا

 : رخآلا ثيدحلا يفو « هللا ركذب اهل ةرامع تويبلا يف لفاونلا ةالص يفف « [(۷۸۰)

 دمحأ هجرخأ « نسح ثيدح ]| «اروبق مكتويب اوذختت الو « أديع يربق اوذختت ال١

 اهنأل ؛ هللا ركذو لفاونلا ةالص نم اهنومرحت : ىنعمب 7١([ 5؟)دواد وبأو « )۸۸۰٤(

 الف « اهيف ةالصلا نع يهنمو . اهيف ىَّلصُي ال رباقملا نأ مولعمو « ربقلاك حبصت

 )١( يراحبلا )۷۳١( ‹ ملسمو )۷۸١( .
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 مارملا غولب حرش ةمامإلا ءإلاو ةعامجلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 يهو ةبوتكملا الإ« لجو زع هللا ركذو ةالصلاب اهويحأ لب « رباقملاب اهوهبشت

 بجي اغإو ءرذع نم الإ تويبلا يف اهتيدأت زوجت ال سمخلا تاولصلاف « ةضيرفلا
 ۰ . دجاسملا ىف ةعامجلا عم اهؤادأ

 : ةميظع دئاوف هيف ثيدحلا اذهف

 فاكتعالا لجأل ؛ هرتسو دجسملا نم ءيش زاجتحا زاوج هيف : ىلوألا ةدئافلا

 . مهقياضي الو نيلصملاب كلذ رضي ال نأ طرشب ؛ هيف هركذو هللا ةدابعل هيف ةولخلاو

 ضعب ةلفانلا ىف ةعامجلا ةالص زاوج هيف ثيدحلا اذه : ةيناثلا ةدئافلا

 فوسكلاو ءاقستسالا ةالصك « ةعامجلا اهل عرشت 5 ام اهنم لفاونلا نإ ذإ « نايحألا

 دجهتلاو « ىحضلا ةالص لثم « ةعامجلا اهل عرشت الف لفاونلا ةيقب امأ « حيوارتلاو
 نايحألا ضعب يف َْتِيَّلِص ول نكل  فاوطلا يتعكرو « دجسملا ةيحتو « ليللا يف
 عم اوّلص ةباحصلا ءالؤه نأل ؛ قافتا الو بيرت ريغ نم كلذب سأب الف ةعامج

 مق درو كنلذكو«مهتالص الطي ضب مو : كلذ مهيلع ركب ملو اک ین
 ماقو هعم ىَّلصو سابع نبا ماق ليللا نم اک ماق امل هنأ : يهو نأشلا اذه يف ىرخأ

 امك ١ كلام نسب نابتع تسيب يف ىلصو « هنيي ةهج ىلإ م هرادأ مث « هراسي نع

 « ةعامج هفلخ ىلصو ميّلس مأ تيب يف ىلصو « ةعامج هفلخ سانلا ىلصو قبس
 نايحألا ضعب يف ةعامج ةلفانلا تيلّص اذإ هنأ لصاحلاف « مهفلخ ميلس مأ تّلصو
 فوسكلا يفو حيوارتلا يف الإ زوجي ال اذهف كلذ ىلع ةموادملا امأ « كلذب سأب الف
 . ءاقستسالاو

 . ةالص زاوج ىهو اهلجأ نم ثيدحلا فصلا قاس يتلا يهو : ةثلاثلا ةلأسملا
 لجأ نم ًاضيأ هقاسو (ةعامجلا ةالص باب) نابلا نأل ؛ ةلفانلا ىف ةعامجلا

 زاوج هيف : ةعبارلا ةلأسملاف « ةمامإلا ثيداحأ يف نألا اننإ ذإ ؛ مامتئالاو ءادتقالا
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 ةمامإلا مإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 مس و وسمو < هشه هاذه مام ته عهارسهاتشه و سهام سه هاا هاه سه ع ساس مهن هاش سه هاا سهر عه عار هاه هاوس هاو ماهاع يهده هاف هو دو ها همه رينو واو نا سعه جس سس كاسه ماس عسا ساب ع هاه ماس هاو شه هاهو هاهم هاو و

 نيبو مهنيب ناك هنأل ؛ لئاح نيمومأملا نيبو هنيب ناك نإو مامإلاب ءادتقالا

 اذإ امأ « سأب الف دجسملا يف ناك نإ هنإ انركذ دق « زجاحلا اذهو « لئاح هدي ىبنلا

 نأو فوفصلا لصتت نأ يهو اهانركذ يتلا طورشلا نم دب الف دجسملا جراخ ناك

 . هءارو نم وأ مامإلا اوري نأو هنع غلبي نم وأ مامإلا توص اوعمسي

 نم لضفأ تيبلا يف ةلفانلا ةالص نأ ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةسماخلا ةلأسملا

 فلأ نم لضفأ هيف ةالصلاو يي لوسرلا دجسم يف ىتحو « دجسملا يف اهتالص

 يف ةالصلا نم لضفأ تويبلا يف لفاونلا امأ « ةضيرفلا يف اذه نكل « ةالص

 ؛ يوبنلا دجسملا يف ةلفانلا الص نم لضفأ ةنيدملا تويب ىف ةالصلاو « دجسملا

 ۰ . ثيدحلا اذهل

 تويبلا يف ةضيرفلا ةالص ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةسداسلا ةلأسملا

 (ةبوتكملا الإ) : لاقف ىنثتسا هو يبنلا نأل ٠ يعرش رذعل الإ دجاسملا كرتو

 عنمت يتلا راذعألاو ضرملاو فوخلاك ؛ يعرش رذعل الإ تيبلا يف ىّلصت ال ةبوتكلاو

 . دجسملا ىلإ باهذلا نم ناسنإلا
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 مأ رملا غولب حرش ةمامإلا لاو ةعامجلا ةالص بابة! ةالصلا باتك

 ذاعم یلص: لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو د 00

 داعم اي نوكت نأ ديرتأ" : ب یبنلا لاقف ‹ مهيلع لوطف ع ءاشعلا هباحصأب

 ظ 4 ركل َكْيَر رشا حس و ٠ 4اَهنَمُضَو ینو ب أ ًارقاف سانلا تممأ اذإ « ؟اناّف

 . "!ملسم ظفللاو « هيلع قفتم تنيو , (َكَيرسآبارفأ

 ٠ ليلجلا يباحصلا لبج نب ذاعم وهو  ءقظاذاعم نأ هيف ثيدحلا اذه - ۲

 مهب أرق هنأ يورف « مهيلع لوطف هباحصأب ىَّلص  ةباحصلا ءاملع رابك نم « روهشملا
 ءاجف « ءاسنلا ةروسب أرق هنأ تاياورلا ضعب يفو « ءاشعلا ةالص ىف ةرقبلا ةروسب

 يلصي ًاذاعم ىأر املف - اهيلع ىنسي يتلا لبإلا : حضاونلاو - حضاون هعم لجر

 درفنا ةالصلا «ظذاعم لاطأ املف « ةالصلا يف مهعم لخدو هحضاوت كرت « س انلاب

 كلذ غلب املف « هحضاون ىلإ بهذ مث ءهدحول هتالص لمكأو ذاعم نع لجرلا اذه
 ىلإ بهذف « هيلع ذاعم راكنتساب لجرلا ملعف ‹ لجرلا اذه ىلع ركنتسا نط ًاداعم

 نأ ديرتأ) : لاقو « ذاعم لعف نم ذيب يبنلا بضغف « ذاعم لعفب هربخأو ؛ دم يبنلا
 نم ليوطتلا ىلع بترتي امل ؛ ةالصلا ليوطت هيلع ركنأ دقف (؟ًاناتف داعم اي نوكت

 ليوطتلا ذإ « بيذعتلا ىهو : ةنتفلا نم « ةغلابم ةغيص : ناتفلاو « سانلا ىلع ةقشملا
 ٠ هيفر « ةعامجلا ةالص نع مهل ٌريفنت هيف كلذكو « سانلل ٌبيذعتو ٌةقشم هيف

 ناك نإو « ةنتفلا نم اهلك دسافم هذهو « سانلا نيب مالكلاو ةقرفلل ببس - ًاضيأ

 دصقب كلذ لعفي ملوهف « ريخلل هتدارإو هتينو هصالخإ يف كش ال «قطذاعم
 ةرضم هلعف ىلع بترت اذإ نكل« نسح دصقل هلعف امنإو « ريفنتلا دصقب الو  ةنتفلا

 وهو لضافلا ءيشلا كرتي : يأ « لوضفملا ىلإ لضافلا اذنه كرتي هنإف نيرخآلل
 ىف ًالضاف نوكي لوضفملاف « سانلا ىلع فيفختلا وهو لوضفملا ىلإ ةالصلا ليوطت

 « بولقا عامتجاو « ةملكلا عامتجا هيلع لصح اذإ لوضفلاو « نايحألا ضعب

 . )41۸( ملسمو < (Y1) يراخبلا )1(
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 « ةنتفلا ببسيو « سانلا رفني يذلا لضافلاب لمعلا نم لضفأ وهف « سانلا فلآتو

 مرحم اذهف اهل ًاديرم ةنتفلل ًادصاق ناك اذإ امأ « ريخلا الإ ديري ال هبحاص ناك ولو

 . هللاب ذايعلاو
01 

Jلاب ا أرقي نأب 6 ر ءطسوتل ىلإ 8 هدشرأ ( یتا 5 اا  

 تيدحلا ألهف « رصقلاو لوطلا نيب , ةطسوتم ةروسلا هده نإ دا « ةطسوتملا

 : ةميظع دئاوف هيف

 مهيلع اوقشي هي نأو ) نيمومأملا لاوحأ ةاعارم ىلإ ةمئألل ةاشرإ هيف : ًالوأ

 ردصي يذلا وه مهبيصنتو ةمئألاو دحاسلا نع لوؤسملا نأ ثيدحلا يٿ : ًايناث

 ًاذاعم دشرأ ديب يبنلا نأل ٤ اهب لمعلا مهيلع بحي و ٤ ةيعرشلا تاداشرإلا مهيلإ

 نودهتجي نآلا ةمئألا ضعب كانهف « مهب ارقي فيكو « سانلاب ىاصي فيك

 قولخل ةعاط الف « عرشلا فلاخت تاداشرإ مهيتأت وأ « مهسفنأ دنع نم تاداهتجا

 بجيف « عرشلا عم ىشمتت رماوألاو تاداشرإلا تناك اذإ امأ « قلاخلا ةيصعم يف

 ‹ سانلاب هليوطت ذاعم ىلع ركنأ ب ىبنلا نإف . اهبجومب يشمتلاو اهلاثتما مهيلع

 ةرضم اهيلع بترتي ال ىتلا ةالصلا سانلاب ىلصي فيك هدشرأو « ناعفلاب هفصوو

 . كلذب لمعلا بجيف « سانلاب
 الو ةجاح مومأملل ضرع اذإف , ةجاحلل مأسإلا ق قرافم زج هيف : ةثلاثلا ةلأسملا

 لمكأو داعم نع ةرقتا هحضاوت ىلع يشغل لجرل انهن هلم دايخ رش هنأ ولامك

 . ةالصلا دعأ : هل لقي ملو« دو ىبنلا هرقأو هتالص

ETT 



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك

 معمم مهر او مم معمر مه سمع همم م م سرس سمع اس رس هامه ع سمع سهام ج سو مام هم مق ع روس م مه ايام هوقو هيام هم عسعاوم و وير رو رورو مه م سه هس اس سو همام هاهم سه سس سنا مم ماهر سه سهم همم فهعا» هع

 . هلل دمحلاو ةعيرشلا هذه رسي نم اذهو

 فلخ ضرتفملا ةالص ةحص ىف لصأ ثيدحلا اذه : اولاق : ةسماخلا ةلأسملا
 فلخ ةالصلل هتبح ؛ 185 يبلا عم ىّلصي ناك طا ذاعم نال ؛ لّمتتمل
 لدف ‹ ةضيرف مهلو « ةلفان هل هتالص نوكتف ‹ هموقب يلصيو جرحني مث « ي يبنلا

 هّلعف ذاعم ىلع ركني مل دي يبنلا نأل ؛ لفنتملا فلخ ضرتفملا ةالص ةحص ىلع
 ْ . طقف ليوطتلا هيلع ركنأ هنأ الإ ءاذه

T4 



 ةمامإلا و ةعامجلا ةالص باب. ةالصلا باتك ما رملا غولب ب حرش

 وهو هللا لوسر ةالص ةصق يف - اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو د ۳

 سانلاب يّلصي ناكف ؛ ركب يبأ راسي نع سآج ىتح ءاجف تلاق - ضیرم
 سانلا يدتحقيو « 85 يبنلا ةالصب ركب وبأ يدنقي « ًامئاق ركب وبأو ًاسلاج

 . "هيلع قفتم . ركب ىبأ ةالصب

 يفو هب متویل مامإلا لعج امنإ) ثيدح عم هيلع مالكلا مدقت ثيدحلاا له - ۳

 يف هضراعي ثيدحلا اذهو «نوعمجأ وأ نيعمجأ ادوعق اوأصف ادعاق ىَّلص اذإف» :هرخآ

 دقو« مامإلا وهو دعاق ب يبنلا و ًامايق نولصي اوناک ركب ابأو سانلا ن نإ ثيح < رهاظلا

 هنسحتسا ديج عمجب نيثيدحلا نيب عمج هنأ هللا همحر  دمحأ مامإلا نع كانه انركذ

  هفلخ دوعقلا نيمومأملا ىلع بجي دعاق وهو ةالصلا أدب اذإ بتارلا مامإلا نأ وهو « ةمئألا

 سولجلاب مهرمأو « ًادعاق مهب ىّلصف « هورازف همدق تكفا ان ٌةكوهلعف يذلا وه اذهو
 امئاق ة ةالصلا مامإلا ادب اذإ امأ « دوعقلا مهمزايف اذل ؛ ًادعاق مهب ة ةالصلا أدب هنأل ؛ هفلخ

 اذه ةشئاع ثيدحب المع ؛ ًامايق ةالصلا نومتي نيمومألا نإف؛ ‹ دعقف ضراع هل ضرعو

 وه دب ىبنلاو ؛ ًامئاق مهب ة ةالصلا أدب هبطركب ابأ نأل ؛ او هتوم ضرم يف ناك يذلا

 ركب يسبأ راسي نع سلجف ضيرم وهو 5 يبنلا ءاج مث « سانلا موي نأ هرمأ يذلا

 ف يبنلا ريبكت نوعمسي ال سانلا نوكلو ؛ ًامومأم ركب وبأ راصو « مامإلا وه راصو

 « ماسيق ساسنلاو ركب وبأو « سانلا غّلبيو ؛ الب يبنلاب يدعقي ريكي وبأ راض ؛
 سولجلا لصح مث « مهمامإ فلخ ًامايق ةالصلا اوؤدب مهنأل ؛ سلاج دب لوسرلاو

  دمحأ مامإلا هب عمج يذلا وه اذه « ًامايق اهنولمكي مهف اذل ؛ ةالصلا ءانثأ يف

 . نسحتسم عمج وهو « نيثيدحلا نيب هللا همحر

 : لئاسم هيف ثيدحلا اذهف

 مث ًامئاق ةالصلا أدب اذإ مامإلا ْنأب  ًافنآ  اهانركذ يتلا يه : ىلوألا ةلأسملا

 الو مهمايق يف نورمتسي نيمومأملا نإف « سلجو هسولج يضتقي ضراع هل ضرع

—- 

(61A) ( ملسمو » ) (v1) ( يراخبلا (۱) 
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 مارملا غولب حرش ةمامإلاو ةعامجملا ةا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ىّلص اذإف» : قباسلا ثيدحلا اذه ضراعي ال ثيدحلا اذه نأو « ًاسولج نولصي
 . ؟«نيعمجأ ًادوعق اوصف ًادعاق

 نإو مامإلا نيمي نع مومأملا مايق زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةيناثلا ةلأسملا
 . فوفص وأ فص ةعامج هفلخ ناك

 ناك وسل ذاحختا زوج ىلع ليل ثيدحلا يف : ةثلاثلا ةلأسملا |
 ص

 م عم -ا

 , ةالصلا ءانثأ ىف ةمامإلا ةين زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةعبارلا ةلأسملا
 ول اميف هيلإ جاتحي اذهو ٠ ًامامإ راصو ةالصلا ءانثأ ىف ءاج امنإ م ىبنلا نإف
 3 سالب ياصي ادحأ هناكم لج ناو « فرصني نأ يضتقي ضراع مم ضرع

 : يمومألاب ة ةالصلا لمكي نم م مامإلا فلختس ناب 3 ةالصلا ءاتثأ ىف قدا ألا

 زوجيف « ًامومأم راص مهمامإو ؛ ةالصلا ءانثأ يف مهل ًامامإ راص ب يبنلا نأ امك
 اى هي 4 هیت رمع كلذكو؛ ًامومأم مامإلاو « ًامامإ مومأملا نوكي نأ ةحاحلا دنعأ

 . 2 فوع نب نمحرلا دبع سانلاب | ا

a 



 ةمامإلا و ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك _ مارملا غولب حرش

 مكدحأ مأ ادإ» : لاق ل بتلا نأ هلأ ةريره يبأ نعو - 0 ٠

 أدإف < ةحاحلا ادو فيعضلاو ريبكلاو ريغصلا مهيف ناف ؛ ففف سانلا

 هيلع قفتم «ءاش فيك لصيلف هدحو یلص

 ىلإ فنصملا هلعج ولف « قباسلا ذاعم ثيدحب ّقّلعتم ثيدحلا اذه - ٤

 مامإلا لعج اهنإا : ةريره يبأ ثيدح بناج ىلإ ةشئاع ثيدح لعجو « هبناج
 ذاعم ثيدحف « اهبساني ام عم ثيداحألا لعجت ثيحب « نسحأ ناكل «هب متؤيل

 : و يبنلا لوقي انهو « مهيلع قشي الو نيمومأملا لاوحأ يعاري مامإلا نأ هيف

 «لخي ال يذلا فيفختلا دارملاو « ةالصلا ففخي : يأ (فُقُيلف سانا مآ مكي

 (ريغصلا) مهيف نوكيف « نوتوافتي ةعامجلا نأ وهو ٠ كلذ يف ةمكحلا دب نيب نيب مث

 (فيعضلا) مهيف نوكيو « نسلا ريبك (ريبكلا )مهيف نوكيو « نسلا ريغص يأ
 بلطتت يذلا (ةجاحلا وذ) مهيف نوكيو « ليوطتلا عيطتسي ال يذلا مسجلا فيعض

 نأ لقو ءرومألا هذه يعاري نأ هل يغبني مامإلاف « اهيلإ فارصنالاو عارسإلا هتجاح
 مهيلع قشي الو « نيمومأملا لاوحأ ىعاري مامإلاف « ءالؤه لثم نم ةعامج ولخت

 نإف ةدسفم لضفألا ىلع بترت اذإ نكلو « لضفأ ليوطتلا ناك نإو « مهيلع لوطيف
 لوضفملا نوكي ارل هنإ مث « ةدعاق هذه « حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد ٠

 نأو « رومألا هذه نوعاري مهنأ يف ًامومع ةمئألل ل يبنلا نم داشرإ هيف اذهف « الضان

 نأب « مدقتملا رباج ثيدح ىف هيلإ راشأ امك مهتءارق لدعم اولعجييو  س سانلاب اوففحخي

 , (كَيَريسابأرقا )و , (لل اك يَرَدْساحّيَسو و ,4 اهو ینو ب , اوؤرقي

 . رصقلاو لوطلا نيب ةطسوتم روس هذهف « 4 قتيلا

 سانلا لاوحأل اهتاعارمو ةعيرشلا هذه رسي هيف ىّلجتي يذلا « دب هيده اذه

 (جَرَح نم ندا قف كب لمعان: ىلاعت لاق « جرح اهيف سيل اهنأو « مهفورظو

 . (630) ملسمو « (۷۰۲) يراخبلا (1)
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 مارملا غولب حرش ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 (|[1:ةدئاملا] 4 جرح نم مكت لعح ل هللا ل ديربام) : لاقو. [۷۸: محلا |

 عم ةحامسو ةلوهسو رسي نيد نيدلا اذهو « يطل ةعيرشلا هذه يف عوفرم جرحلاف

 «نايحألا ضعب يف ليطي نأ بحي دي ناك دقو « اهماتإو اهلامكإو ةدابعلاب ءافولا

 وهو لمعلا كرتي دو ناكو « همأب ةمحر ةالصلا ففخ يبصلا ءاكب عمس اذإ هنكل

 ةاعارمف « مهيلع فيفختلاو ةمألاب ةمحرلا باب نم كلذو « ًاضيأ هلعفي نأ بحي

 ئسّلص اذإ نكل « مهيلع قشي الو رقي الف « مامإلا ىلع باو ٌرمأ نيمومأملا لاوحأ
 كدنع تدجوو كدحو تيلص اذإف « ءاش فيك لصيف وأ « ءاش ام لّوطُيلف هذح

 « ففخ فيفختلا يضتقت فورظ كدنع ناك اذإو « لّوطف ةدابعلا ىف ةبغرو ًاطاشن

 يعارتو ففخت نأ بجيف ةعامجلا عم تنك اذإ امأ  كدحو تنك اذإ اذه

 : هيف ثيدحلا اذهف « مهلاوحأ

 . مهيلع لوطي الو نيمومأملا لاوحأ يعاري مامإلا نأ : ًالوأ

 يلصي ناك ديب يبنلاف « ءاش ام لوطي نأ هلف هدحو ىلص اذإ هنأ هيف : ًايناث

 لوط نم مالسلاو ةالصلا هيلع ناتفيرشلا هامدق رطفنت ىتح موقي ناكو « ليللا

 . نيتعكر يف نارمع لآو ءاسنلاو ةرقبلا ب ةرم أرقو « مايقلا

T۸ 



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك _ مارملا غولب حرش

 ا دويل ةالصلا ترضح اذإف» لاق « ءا يا

 ىئاسنلاو « دواد وب أو« ىراخبلا اور . نیتس عيسوأ تس را او

 يبأ لاق) : لاق« طظ ىنوجلا ةملس نب ورمع نع ثيدحلا اذه - ٠

 نع ةباينلا ىلع بوصنم اذه : ًاقح (ًاقح لب يبنلا دنع نم مكتئج : ةملس

 ندؤيلف ةالصلا ترضح اذإ) : لَم لاق « ًاّمح ةوبن ل4 يبنلا دنع نم : يأ ءردصملا

 : ًانآرق مهرثكأ ينودجوف « اورظنف) : ورمع لاق (ًانآرق مكرثكأ مكمؤيلو « مكدحأ
 نأ يغبني يتلا تافصلا هيف ثيدحلا اذه (نينس عبس وأ تس نبا انأو ينومدقف
 ليلد هيف اذه (مكدحأ نّدؤيلف ةالصلا ترضح اذإ) : دَ هلوقف « مامإلا يف رفوتت

 ام الإ« تقولا لوخد لبق زوجي الو « تقولا لوحخد دنع نوكي ناذألا نأ ىلع

 دب الو « نايتثتسم ناذهف « ةعمجلا موي لوألا ناذألاو ء رجفلا ناذأ نم ينثتسا

 ىلع - ًاضيأ  ليلد هيفو « امهيلع رصتقي الو « تقولا لوخد دنع ناذألا نم امهعم

 وأ ناك اريغص ملسم لك نم ئزجي ناذألا ذإ « طورش هيف طرتشي ال نذؤملا نأ

 (مكدحأ) : لاق اغاو « اطورش هيف طرتشي مل ف يبنلا نأل ؛ ًايماع وأ ًالاع « ًاريبك

 طرتشا دقف ةمامإلا امأ (هللا باتكل مكؤرقأ مكمؤيلو) « نيملسملا نم دحاو : يأ

 : الشمف « نآرقلل اظفح مكرثكأ : يأ (ًنآرق مكرثكأ مكمؤيلو] : لاق ًاطورش م اهيف

 اذإوء ني .ًأزجلا ظفحي يذلا مدقي « نيأزج ظفحي دحاوو اءزج ظفحي دحاو ناك اذإ

 ظفحي يذلا مدقي « الماك نآرقلا ظفحي رخآو « نآرقلا فصن ظفحي دحاو ناك

 : لاق «نآرقلل ًاظفح مكرثكأ : يأ (ًانآرق مكرثكأ) : هلوق ىنعم اذهف « ًالماك نآرقلا
 نع اوثحبف « ةي لوسرلا لوق اوذفني نأ اودارأف « هتليبقو هتعامج : يأ (اورظنف)

 )١( يئاسنلاو « (ه86) دواد وبأو « (4707)يراخبلا 80/7 - ۸1 .
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب. ةالصلا باتك

ampسه ماه معه سمر همم مو امام ع سهو ماو مرام هيو مم قرف رب امو و رام  FPR YRهمن اه وو  HHH BHR PHENYLيمرر هاه تروم  RNممم ممم منام هر هوعرو  

 يف وه يذلاو نينس عبس وأ تس هرمع يذلا لفطلا اذه نأ اودجوف « ًانآرق مهرثكأ

 هنأ ًانآرق مهرثكأ ناك هنأ يف ببسلاو « هومدقف « ًانآرق مهرثكأ هودجو « زييمتلا نس

 ىلع لزنأ يذلا نع مهلأسيف ءم يبنلا دنع نم نودفي نيذلا نابكرلا ىقلتي ناك
 . مهنع هيوري مث « نآرقلا مهنع ىقلتي مث « ڈی لوسرلا

 : دئاوف هيف ثيدحلاالهف

 . تقولا لوخد دنع نوكي ناذألا نأو ناذألا ةيعورشم : ىلوألا ةدئافلا

 وأ ًاريبك « ًاملعتم وأ ًايماع « ملسم لك نم ئزجي ناذألا نأ : ةيناثلا ةدئافلا
 . ًازيم ًاريغص

 . لجو رع هللا باتكل ًاظفح رثكألا ةمامإلا يف مدقي هنأ : ةقلاثلا ةلأسملا

 نأل ؛ غولبلا نود وه نمو « زيمُلا ةمامإ ةحص ىلع ليلد هيف : ةعبارلا ةلأسملا

 ىلع يحولا لزنل ةحيحص ريغ هتالص تناك ولو « هموقب يلصي ناك لفطلا اذه

 ىحو لزني ملو « هو ىبنلا دهع يف يلصي هنوك نإف « كلذ نايب م هللا لوسر

 انك : لوقي يباحصلاو « كلذ ىلع هرارقإ ىلع ليلد « مهتالص ةحص مدع نايب يف

 مهاهنل ًامّرحم ناك ولف « كلذ ىلع مهّرقأ نآرقلا نأ : ىنعمب « لزني نآرقلاو لزعن

 نكل . لفاوتلاو ضئارفلا ىف زيمملا ةمامإ ةحص ىلع يلد هيفف « كلذ نع نآرقلا

 ش : لاوقأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه ىف نوفلتخم ءاملعلا

 وهو « ًاقلطم زيمملا ةمامإ ةحصب ثيدحلا اذه هيلع لد ام وه : لوألا لوقلا

 . يعفاشلا بهذم

 اغإو « ةضيرفلا يف الو  ةلفانلا ىف ال زيمملا ةمامإ حصت ال اهنإ : يناثلا لوقلا

 ءالؤه لع نم اذه نأ ثيدحلا اذه ىلع اوباجأو « ًاغلاب نوكي نأ مامإلا يف طرتشُي

 هنأب ًافنآ انركذ نكلو « هرقأو هب ملع يي يبنلا نأ ىلع ليلد هيف سيلو « ةباحصلا
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 ةمامإلاو ةعامج لا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ه5 5 د 15د هدد هدد عم مدد عجرم هم عرد خم يمر جم دارمي ريم عد وو مسرع هيوم هج عه ل سو م وهم يه ياو عج »سو عه مه م عي هميم وفم يوي همم ع يور رك ب ور او و مر هم ور مر من مر عل

 یا بزب يح وااو نارق رقلا نكلا 00 يبل نكي ملذإو

 , هم هللا لوسر ةباحص نم ةباحص مق ال لإ

 لفطلا ةمامإ حصت اهنأ « ةعامجو « كلامو ؛ دمحأ لوق وهو : ثلاثلا لوقلا

 . ةضيرفلا ىف ف عسوتي مل ام اهيف عّسوتي ةلفانلا نأل ؛ ةضيرفلا نود ةلفانلا ىف

 ةلفاتلا يف زيمملا ةمامإ ة ةحص وهو <« لوألا لوقلا حيحصلاو حجارلا نكلو

 شا . ةضيرفلاو

 رمت لفطلا اذه نأل ؛ ملعلا لضف ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةسماخلا ةلأسملا

 ناو كاما نیلا ساعي : ىلاعت هللا لاق : ملعلا بسب مهيلع مدقو رباك ألا ىلع

 . ١١[ : ةلداجملا | ( ترد اونو
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 مارملا غولب حرش ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 مهؤرقأ موقلا موي" : هللا لوسر لاق : لاق هيف طدوعسم نبا نعو  ؛ 2 ل

22 
 يف اوناك نإف « ةنسلاب مهملعأف ًاءاوس ةءارقلا ىف و اوناك إف « . ىلاعت هللا ںاتکل

 يفو املس مهمدقأف ء ءاوس ةرجهلا يف ؤ اوناک ناف « ةرجه مهمدقأف هاوس نسل

 ىلع هتيب يف دعقي الو« هناطلس يف لجرلا لجرلا موي الو" « نسا : ةياور
 لسم هاور «هنداب الإ هتمرکت

 ءاهيف ةحاشم كانه لصح اذإ ةمامإلاب ىلوألا نايب هيف ثيدحلا اذه - 05

 .مكمؤي) قباسلا ةملس نم ورمع ثيدح يف مدقتو « هللا باتكل ًأرقألا ًالوأ مّدقيف

 نم مدقيف « نآرقلل ًاظفح : يأ (ًانآرق مكرثكأ) ىنعم نإ : انلق دقو (ًانآرق مكرثكأ

 مهؤرقأ) : لوقي اذه يفو « نآرقلا نم ليلق هّظْفح نم ىلع ريثك نآرقلا نم هظفح

 مدقي هنإف ظفحلا يف اوواست اذإف « ًةءارق دوجألا كلذ نم ٌدارملاو (هللا باتكل

 . ًاتوص نسحأ نوكيو « ةءارقلا ماكحأ نقتي يذلا نأ : ىنعمب « ةءارق مهدوجأ

 نأل ؛ ةءارقلا يف هنود يذلا ظفحلا ريثك ىلع مدقي هنإف « ةءارقلل ءادأ نسحأو

 ينتعي نأ ةءارقلا ئراقل يغبني اذهلو ؛ نيعمتسملا يف رّثؤتو ' لضف اهل ةءارقلا ةدوج

 الو « ديوجتلا ثيح نمو « ليترتلا ثيح نمو « توصلا نيسحت ثيح نم ةءارقلاب
 نم اهنيسحتو ةءارقلا ءادأب ينتعي امنإو « لقدلا رش هرثني وأ « رعشلا ذه نآرقلا ذهب

 يفو « دودملا ىف « ةءارقلا يف نوفلكتي سانلا ضعب نإ ذإ « فّلكت الو ةغلابم ريغ

 : مهيلع لقتُيو  نيمعتسملا لمي ًاضيأ هنإ مث « بولطم ريغ فلت اذهو « ةنغلا

 . لوصألاو دعاوقلا بسح ةءارقلا ديوجت عم رمألا اذه يف طسوتلا يغبنيف

 تازييمت كانهف ةءارقلا: ةدوج ىف اووتسماو « ظفحلا يف اووتسا اذإ (ةءارقلا يف اوناك نإف)

 ١ ةيعرشلا ماكح ًالابو هقفلاب مهملعأ : يأ (ةنسلاب مهملعأ) كل دعب يتأيف؛ ىرحأ

 وهسلا ماكحأو « سولجلاو دوجسلاو عوكرلا ماكحأ ةفرعم هيلعف « ةالصلا ماكحأ ًاصوصحخو

. (YT) مقرب )١( 



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ىف هقف هدنع نوكي نأ ىغبنيف « هتالص ىف ءيش هل ضرع لاح يف همزلي ام فرعيل

 هقفلا ىلإ ةديدش ةجاحب مامإلاف « هتالص یف هل ضرعي ام عم لماعتي يكل ةلأسملا هذه
 نأ ىندألا حلا نكل« نسحأ وهف رثكأ هقف دنع ناك نإو « لقألا ىلع هتالص ماكحأب

 « ةءارقلا يف « ايازلا هذه يف اوواست نإف « ؛ ةنسلب ملعألا وه اذه ؛ ةالصل ماكحأ يف اهيقف نوكي ظ
 رجهو كرتلا: اهانعم ةغللا ىف ةرجهلاو , ةرجه مدقألا يهو ىرخأ ةزيمب مدقي هنإف « هقفلا ىفو

 , مهكرتا : يأ[٠ : لمزلا] ایج اجه مهر جاو « : ىلاعت لاق هكرت ء ءيشل
 ىفامأ ؛ ةغللا يف اذه « اهكرت اهرجهو « مانصألا : زجرلاو [ه :رثدلا | 42ه اقر جرلاو)

 ارارف مالسإلا دلب ىلإ رفكلا دلب نسم لاقتنالا يه : صاخلا فيرعتلاب ةرجهلاف عرشلا
 ىلع اهلجأ نم مهمدقو مهيلع ىنثأو اهلهأ هللا حدم يتلا ةرجهلا يه هذهو « نيدلاب

 دلب نم اولقتنا مهنأل ؛ ةرجهلا لصفب ركذلا يفراصنألا نم مدقأ نورجاهلاف « مهريغ
 ال رافكلا دلب يف ملسم لك ىلع ةبجاو ةرجهلاو « مهنيدب نيراف مالسإلا دلب ىلإ رفكل
 : ىلاعت لاق « روذعم هنإف عطتسي مل نإف « عاطتسا اذإ كلذو « هيف هنيد راهظإ ىلع ردقي
 هه اليبس توت الو ةليج وعيت نذل ولا ءاَسَلَاَو ٍلاَحَرلَأ و هّقحصسملا الا

 ا

 rs ےس ےک ےب المحس 4

 ردقي يذلا امأ « رذعي ةرجهلا نع زجاعلاف [4 ءاسنلا ] مَع وفعي نأ هلأ ىَسع كِتلْوَأَف

 ىلإ ةرجهلا هيلع بجي اذهف رفكلا دلب يف هنيد راهظإ ىلع ردقي ال وهو ةرجهلا ىلع
 دالب تناك ان هيلإ عاقبلا بحأ يهو ةكم نم لق يبنلا رجاه دقف « مالسإلا دالب
 مرت نأ ىلإ ةمئاقو ةمجأ ةرجهسلا نإ مث « ةنيدملا ىلإ اهنم رجاه « تقولا كلذ يف رفك

 ىتح ةبوتلا عطقنت الو « ةبوتلا عطقنت ىتح ةرجهلا عطقنت ال» : ثيدحل ؛ ةعاسلا

 دواد وبأو « (11905) دمحأ هجرخأ « نسح ثيدحإ « اهبرغم نم سمشلا جرخت
 | «حتفلا دعب ةرجه ال» : ب هلوق امأو « )۸۷١([ ىربكلا يف يئاسنلاو « (؟494)

 دعب اهنأل ؛ ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةرجهلا كلذب دارلاف [(۲۷۸۲) يراخيلا هجرخأ

 . مالسإ دالب تراص حتفلا



 ۱ مارملا غ ولب حا رش ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 :رجهلا مومع يفن دارملا سيلو « ةكم حتف دعب ةكم نم ةرجهلاب صاح وه اغإ ىهنلاف
 ارت نم هباتك يف هللا دعوت ,دقو « نيدلا تابجاو نم يهر ٌةيقاب ةرجهلاف « رافكل دالب نم

 ( شمول حين يلا ةكيتلملا مهول : لاقف اه يلع ردقي وهو ةرجهلا
 هل ضر خت لأ أولاد لا قوش مجم اکیلا هيف مه يذلا ناكملا نع مهنولأسي

 لج ىنثتسا مث د [۹۷ : ءاسنلا] ® اصمت ءاسو ےکھج مهو اکیلا ابف اورج اک حسو

 ےس یس اک یار 7

 . 4َنيِفَعَصَتْسْمْلا الإ : لاقف العو

 نإف «ريخلا ىلإ قبسأ هنأل ؛ نيرجاهم مهلك اوناك اذإ ةرجه مدقأل ةمامإلا يف مدقيف

 ًالوأ ملسأ نمف « مالسإلا ىف ًالوخدو ًامالسإ : يأ (املس مهمدقأف) ةرجهلا ىف اوواست

 : ىلاعت لاق امك « مالسإلا انه هانعم ملسلاو « هدعب هلسأ نم ىلع مّدَقُب

 مالسإلا يف : يأ[: :بل) ( ةَفاكرَل يلف اولش داسا تسل ااو

 (ًانس ةياور يضو) ٠ رخآلا صضعبلا اوكرتتو مالسإلا ضعب اوذخأت الو هعئارشو

 مكمؤيلو» رخآلا ثيدحلا يف ءاح دقو 1 وسلا يف ربكألا مدقي : يأ (املس ( لد

 يهو « تقبس يتلا ةزيملل ؛ ًاضيأ هنود نم ىلع نسلا يف ريبكلا مدقيف «مكربكأ

 . مالسإلاو ريخلا يف هت لم ةرثك

 نمؤي ال) : ثيدحلا لوأ ىف ذ ءاج امل اد قم وأ قبس امل اشن اک لاق مث

 هذهف (هنذإب الإ هتمركت ىلع هيب ىف دقي الو « هناطلس يف لجرلا جر

 - ةطاسلا بحاص مّدقُيِف  ثيدحلا رخآب ٌةدِّيقم ثيدحلا لوأ يف ةقباسلا تابيترتلا
 عم تازيملا هذه تعمتجا اذإف « هتيالو مومعل ؛ هريغ ىلع  ةبئان وأ رمألا يلو وهو

 لجأ نم ًاضيأو . هتيالو مومعل ؛ ةطلسلا بحاص مدقي هنإف ةرامإو ةطلس هل نم
 «٠ ةملكلا عامتجا لجألو « مهمارتحاو رومألا ةالول ةعاطلاو عمسلا ىلع بيردتلا
 هدجسسم ىلع ةطلس هل نأل ؛ بتارلا دجسملا مامإ ةطلسلا بحاص نع سونيو

 ىف نأل ؛ هنم أرقأ ناك ولو هريغ مدقيو دجسملا مامإ رخؤي الف  ةمامإلا ةيالوب
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 هب قحأ وهف « هتيالو لحم اذه نأل ؛ هيلع ًاتايتفاو ةضاضغ هريغ ميدقتو هتيحنت

 نذأي نأ الإ « ةمامإلاب ىلوأ دجسملا مامإف « ئرقم وأ هيقف وأ ملاع رضح اذإف
 زوجي الف رخأتول هنإ ىتح « كلذ يف سأب الف هريغ ميدقتب هسفن نم وه حمسيو
 هنأ ملع نإف « لساري وأ رذع هل ناك نإو « هنذإب الإ سانلاب يّلصيو مدقتي نأ دحأل

 جرخ تارملا ضعب يف هو يبنلا نأل ؛ نورضاحلا يلصي نأ سأب الف روذعم

 غ يم ىبنلا رضح مث « قيدصلا ركب وبأ سانلاب ىّلصف ؛ ؛رخأتو نيبلا تاذ حالصإل

  ًازئاج ةالصلا يف تافتلالا اهتقو يف ناكو - ركب وبأ تفتلا املف « سانلا قفصف

 مامإلا رخأت اذإ هنأ ىلع لدف٠ و ىبنلا مدقتو « رخأتف « د هللا لوسر اذإ

 « رظتني هنإف هروضح ىجري ماد ام امأ « یلص نأ سأب ال هنإف هروضح ةفرعم رذعتو
 دبع سانلاب ىلصف « ةرم ةالصلا نع رخأت كوبت ةوزغ يف اب ىبنلا نأ لصح دقو

 . فوع نبا نمحرلا دبع فلخ ىلصو ةَ يبنلا ءاجف ؛ اظ فوع نب نمحرلا
 ناك اذإ : ينعي (هنذإب الإ هتمركت ىلع هتيب يف دحقي الو) : الص هلوقو

 نم دحأل زوجي الف هوحنو يسرك نم « هب صاخ سلجم هل تيبلا بحاص
 الإ بدألا ةءاسإ نماذهف « هيف سلجيو يتأي نأ نيوعدملا وأ نيلخادلا وأ نيرئازلا

 : ةميظع لئاسم ىلع فيرشلا ثيدحلا اذه لدف . كلذب ۾ حمسو نذأ اذإ

 يف اهنم ةدحاوب فصتا نم مدقي يتلا تافصلا نايب : ىلوألا ةلأسملا
 مهمدقأ « ةنسلاب مهملعأ « هللا باتكب مهؤرقأ) . بيترتلا ىلع اهنأو « ةمامإلا

 . (انس وأ املس مهمدقأ « ةرجه

 ملعلا لضفو « هللا نيد يف هقفلا لضف ثيدحلا اذه يفو : ةيناثلا ةلأسملا

 . هللا باتكب ملعلا « امومع يعرشلا

 . ةرجهلا لضف هيف : ةثلاثلا ةلأسملا
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 مارخا غولب حرش ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب ةالصلا باتك

 همام ممر عر م ورم م سم ممل مي سرر اسعا مه م مروه كر مرام شر نسيم واع هوم وراس ع يارا و سام 4 هم سا سس هنو هم سو عارم هه رس امام سهو وم هام هيو سم نو هس واهس مي مه هي ام معس هيرو عارم هور

 . مالسإلا ىلإ ةيقبسألا لضف هيف : ةعبارلا ةلأسملا

 ىلع ةزيم هل نأو « مالسإلا يف نسلا ريبك لضف هيف : ةسماخلا ةلأسملا

 ] . ريغصلا

 لحم ىف ناطلسلا ىلع مدقتلا زوجي ال هنأ ثيدحلا ىف : ةسداسلا ةلأسملا

 اذه يفو « هنذإب الإ بتارلا دجسملا مامإ ىلع مدقتلا زوجي ال هنأو « هنذإب الإ هتيالو

 . ةملسملا ةطلسلا مارتحا

 بحاصب صاخلا ناكملا يف سولجلا ميرحت وأ ةيهارك هيف : ةعباسلا ةلأسملا

 . كلذب نذأ نإ الإ لزنملا

 2ك



 الو الجر ٌةأرمأ نموت الو» : رباج ثيدح نم هجام نبالو - ۷
 . هاو هداتسإو (ًانمؤم جاف الو ًارجاهم يبارعأ

 يودبلا ةمامإ نعو « لجرلل ةأرملا ةمامإ نع يهنلا هيف رباج ثيدح - ۷

 وهو (هاو هدانسإ) : هلوقب هبقعت فلؤملا نكل « يقتلل قسافلا ةمامإ نعو « يرضحلل
 دمحم نب هللا دبعو « ريكب نب ديلولا : مهو ءافعض ةثالث هدانسإ : يفف لاق امك

 . ناعدج نب ديز نب يلعو « يودعلا

 نأب « ءاملعلا نيب قافتا لحم نوكي نأ داكي اذه (ًالجر ٌةأرما موت ال) : هلوقف

 مهضعب ىنثتسا نكل  ملعلا لهأ روهمج لوق اذهو « لجرلل اهّتمامإ حصت ال ةأرمل
 لوق وهو « نآرقلا ةوالت ديجي نم دوجو مدع طرشب حيوارتلا ةالص يف اهتمامإ زوجف

 مالسلا لبس ] روث يبأو ينزملا نع كلذ يورو « [1 ١5/8 عانقلا فاشك ] دمحأ دنع

 روهمج بهذ هيلإو « ءاسنلا عمج وأ ةأرملا ةأرملا موت نأ نم عنام ال هنأ ريغ« [ ۲
 لهأ موت نأ كو يبنلا اهرمأ نيح ةقرو مأ ثيدحب كلذ ىلع اوُلدتساو « ملعلا لهأ

 بهذ ام لجرلل اهتمامإ يف حيحصلا نكل « ًانذؤم ذختت نأو  مهءاسن يأ  اهراد

 موق حلفأ ام» : . هلوقل ؛ ًاقلطم لاجرلاب اهتمامإ ةحص مدع ىلع ءاملعلا روهمج هيلإ

 ءاسنلاب اهتمأمإ امأ )5١0508([ دمحأ هجرخأ « حيحص ثيدح | «ةأرما مهرمأ اولو

 رجاهملاو « ودبلا مهو« بارعألا ىلإ ةبسن يبارعألا (ًارجاهم يبارعأ الو) : هب سأب الف

 ماكحأ ةفرعم ىلإ برقأ يرضحلا نأل كلذو ؛ يرضحلا : يأ « ةرجهلا ىف نكاسلا : هانعم

 : مهيف العو لج هللا لوقي بارعألاف « يبارعألا نم نيدلا يف هقفلاو ةالصلا
 OIG وہ کار د س ل ی ا عش و ر چ رور

 ىلع رضحلا نكاس مدقي كلذلف « ملعلاو ةفرعلاب ىرحأ يرضحلاو « لهجلاب ىرحأ مهف

 . (۱۰۸۱) هجام نبا (۱)



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 هسه م م سمع مر عسب سه ماس ماع واما ش ساس سااطظ اس ياو سه سه سه FEHR هو هش شم HEH سراي عشق هوس م هواهم دوب سو عه مام + ووو مده FEE همام و وام همس سع عجم و ساما سا ماس

 , ةالصلا ماكحأب ملعلاو ةماقتسالاب ًافورعم يبارعألا ناك اذإ الإ ؛ ةالصلا يف ةيدابلا نكاس

 : ةبوتلا ] (ْدِخَّنَيَو رخآلا و وَيْلَاَو هَلَآِب بر مؤ نم ِباَرََخْلأ نو را لوقي العو لج هللاف

 2 رضحلا ناكس نأ كش ال هنإف لاح لك ىلعو ءرمألا لوأ ىف ناك هنأ ىلع ثيدحلا

 امأ « مومعلا ثيح نم اذه « ةيدابلا ناكس نم ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم ىلإ برقأ

 « بونذلا رئابك نم ةريبك بكتري يذلا قسافلا : هانعم رجافلاف « لجو رع هللا ةعاط

 اذهو « يونذلا رئابك نم ًائيش بكتري يذلا نمؤملا هانعم لب «رفاكلا هانعم سيلو

 ؛ ةمامإلاب ىرحأ يقتلاف « يقتلا : انه هانعم نمؤملاو « ًاقساف ىمسيو « ًارجاف ىمسي

 دقو « ةالصلا ماكحأ ىف ىلابي ال يذلا قسافلا نم ةالصلا هناقتإ ىلع صرحأ هنأل

 . كلذ ىلع سانلا هعباتيف تافلاخملا نم ًائيش قسافلا بكتري

 . ؟حصت ال وأ قسافلا فلخ ةالصلا حصت له : هنأ يف ءاملعلا فلتخا دقو

 كلام ةنثالتلا ةمئألا مهنمو ملعلا لهآ نم روهمجل ا بهذم وهو : لوألا لوقلا

 ةالصلا حصت اهنأ ىلع دمحأ نع ةياور وهو ةفينح وبأو ىعفاشلاو هلاوقأ دحأ ىف

 قسمافلاو « هتمامإ تحص هتالص تحص نم : نولوقيو « ًانمؤم ماد ام قسافلا فلخ

 هريغو جاجحلا فلخ اولص ةباحصلا نم ًاريثك نإ مث « هتمامإ حصتف هتالص حصت

 عئانصلا عئادبو « 41/١ بذهملاو ۷۲ ص ةيهقفلا نيناوقلا ] ةمَّلَظَو قاسف مهو

 . ٠٠١/۳[ عانقلا فاشكو ۱/٠
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 مارملا غولب حرش

 rer HEEE ع رهو هي او وه سهو عا هاو هع عه يه سيدو 8 عه دهس خ5 د سووا ل سعه ع نر سعه راي إظهار راو سها »و لا ساه هاش ب 5 5 ع و رب سه و ع ره عه ذو وها عه عه و طاق ¥«

 اذهلو ؛ قسافلا فلخ ةالصلا ةحص مدع : دمحأ بهذم وهو : يناثلا لوقلاو

 ةالص نع اوباجأو . بهذملا اذه (رفاكك قساف فلخ حصت الو) : دازلا نتم يف

 رشلا نم مهعم ةالصلا كرش ىف امل؛ ةالولاب صاخ اذه نأ ؛ ةالولا فلخ ةباحصلا
 امأ « ةملكلل ًاعمج مهفلخ ىَلصيِف « ةيصاخ مهل ةالولاف « ةملكلا قرفتو ةنتفلاو

 دمحأ بهذم نسم حجارلا يف هفلخ ةالصلا حصت ال اذهف ءرمألا ىلو ريغ قسافلا

 نإو اذهو (ًانمؤم رجاف الو) ثيدحلا اذهلو « ةالصلا ىلع نقي ال هنآل ؛ هللا همحر

 . ًاضعب اهضعب ىوقي ًاقرطو دهاوش هل نأ الإ « فعضلا ديدش ًافيعض ناك

 هتالص تحص نم نأب «روهمجلا لوق ينعي « لوألا لوقلا حيحصلا نكلو

 . هتمامإ تحص هسفنل

۹ 



 مارملا غولب حرش ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 اوبراقو « مكفوفص اوصرا : لاق 5 يبنلا نأ هن سنا نعو - ۸

 نبأ هححصو « يئاسنلاو ) دوأد وبأ هأور «قانعألاب اوذاحو ءاهليب

 . "!نابح

 اذه (قانعألا اوذاحو ء اهنيب اوبراقو « مكفوفص اوصر) : هيو لاق - ۸

 : صرلاب دارملاو . رمأ اذه (مكفوفص اوصر) . فوفصلا بادآ هيف هدعب امو ثيدحلا

 هناحبس هسلوق يف امك « ضعبب مهضعب قاصتلاو « نيلصملا نيب جرشلا دس
 كسلا

 ]6 فصلا ] 4 ص مرمي رھن اص لبس فومن ذاا بیع ها ن 30 یلاعتو

 . جرقو للخ فصلا يف وأ طئاحلا يف نوكي ال نأ : هانعم صرلاف

 فصلاو فصلا نيب نوكي ال ثيحب ‹ فوفصلا نيب اوبراق : يأ (اهنيب اوبراقو)

 ال فوفصلا دعابتت الف « هلبق يذلا فصلا نم ًابيرق فصلا نوكي لب « ةديعب ةفاسم

 . مامإلا نع دعبلا نم قارتفالا نم كلذ ىف

 ليدعت : هانعم اذهو « قنعلل ًايذاحم قنعلا اولعجا : يأ (قانعألاب اوذاحو)

 هيف ثيدحلا اذهف . اهيف دحأ ىلع دحأ مدقتي الو « ةيزاوتم نكت ثيحب فوفصلا

 1 : فوفصلا لئاسم نم لئاسم تالث

 . ةالصلا يف فوفصلا ةيعورشم هيف : ًالوأ

 نأل ؛ تاحيتف فوفصلا ىف نوكي ال نأو « للخلا دس ةيعورشم هيف : ًايناث
 ال كلذ نإف فوفصلا تّصارت اذإف « ةجرف دجو اذإ نيلصملا نيب نم لّلختي ناطيشلا

 . . مهتالص داسفإل ؛ نيلصللا نيب لّلختلا نم ٌناطيشلا كمي

 ام هانعم سيلو « فتكلاب فتكلاو بعكلاب بعكلا قاصلإب نوكت اغإ ةّصارْلاو

 ةيناثلا هلجرو هبنج ىلإ يذلاب هلجر قصاب هنأ رصصعلا اذه ىف سانلا ضعب هنظي

 . نيرخآلا قياضي هنإ مث « فوفصلا ىف حرقا حتفي اذه نأل « يناثلاب
- 

 سو يل 9 ر ر . (؟55١5) نابح نباو ء ۹۲/۲ ,مئاسنلاو ء("51/) دواد 1
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 مون هو م هم سهم هيو همام عم نام سه سه ها نه سمامس» هموم ورواه HAA معو م همر م هام AHERN رة نال دع سه يمر سوم هو وين هسهو هنو ع سده سماح

 نأ بجي لب « جاجوعا اهيف نوكي ال نأو « فوفصلا ليدعتب رمألا هيف : ًاثلا

 ةيوست ىلع صرحي ديف يبنلا ناك دقو « أمات ةتماستم دحاو طخ ىلع نوكت

 وأ مكفوفص نووستل » : لوقيو « اللخ فوفصلا يف ىأر اذإ بضغيو « فوفصلا

 ةياور يفو [(4757) ملسمو « (۷۱۷) يراخبلا هجرخأ | «مكهوجو نيب هللا نفلاخيل

 وبأو (١847١)دمحأ هجرخأ, حيحص | «(مكبولق نيب هللا نقلاخيل وأ» : ىرخأ

 . فوفصلاب لخأ نمل ديدش ديعو اذهف ۸4/۲ يئاسنلاو ؛ (1"1؟)دواد



 مارملا غولب حرش ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 فوفص ريخ : هلل لوسر لا لاق : لاق 36 ةريره يبأ نعو ۹

 ءاهنوأ اهرشو « اهرخأ ءاسنلا فوفص ريخخو ؛ اهرخآ اهرشو « اهّلوأ لاجرلا
 . بلسم هاور

 . اهلوأ لاجرلا فوفص ريصخ) فوفصلا بادآ هيف ًاضيأ ثيدحلا اذهو - 8

 . مامإلا يلي ام : يأ (اهلوأ) « ًارجأ اهرثكأو اهلضفأ : ينعي (اهريخ) (اهرخآ اهرشو

 ءاسنلا فوفص امأو ءرخؤملا فصلا : يأ (اهرخآ) ًالضفو ًارجأ اهّلقأ : يأ (اهرشو)

 ةأرملا ض ضرعي .هنأل؛ ؛ اهّلوأ اهرشو « ةأرملل رتسأ هنآل < اهرخأ اهريخن نإف سكعلاف

 اهل لاجرلا ةيؤرل ةأرملا ضّرعت نم هيف ال ؛ اهلوأ ًارجأ اهّلقأف ء اهل لاجرلا ةيؤرل
 رتسلا نم هيف امل ؛ اهرخآ اهّلضفأو ًارجأ اهرثكأو « لاجرلا عم نيمْلص اذإ اذه

 فوفصك نهفوفص نإف رهدحو َنيَّلص اذإ امأ « ةنتفلاو لاجرلا نع داعتبالاو

 . ملعلا لهأ لاق اذكه « روظح ا ءافتنال ؛ اهرخآ اهرشو « اهّلوُأ اهريخ لاجرلا

 : لئاسم هيف ثيدحلا اذهف

 « ةجاحلا دنع كلذو « ةالصلا يف فوفصلا ددعت زاوج هيف : ىلوألا ةلأسملا

 ادبي لصتكا اذإف « فصب أدتبي هنإف عارف هيف قبي مل اذإف « لوألا فصلا لمكيف
 ؛ مدَقْلا فصلا يف غارف دوجو عم رخخؤم فصب ًأدتبي الف اذكهو « ثلاث فصب

 فوفصلا ىف تاغارف مهمامأو نوفصيف « فوفصلاب نولابي ال سانلا ضعب كانهف

 مهنم ريثكلاف « لوألا فصلا ىلع نوصرحي ال مهنإ لب « اهيلإ نومّدقتي ال لوألا
 ديعب ناكم ىف فصي اممإو « لوألا فصلا ىلإ بهذي ال هنإف ةماقإلا لبق لحد اذإ

 ناك انهف « ناكم هيف لوألا فصلاو ًاركبم ءاج هنأ ملعلا عم « لوألا فصلا نع

 ' ذخأيو هيف ةلفانلا يدؤيو « لوألا فصلا ىلإ بهذيو صرفلا منتغي نأ هل ىغبني

 هدنع يلصيف رادج وأ دومعك دجسسملا نم ةيحانل بهذي هنأ امأ « هيف هناكم

 )١( مقرب )440(.
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك

 يو و ووش هاك م سه سم هسرهس ماهو بام هرم هر هاه وهاهو ثا سها ماد هواه سر و كاع هقرو مم ماب سه سر مما ع هامور واو ووو ساهم دارو اس ماما س سمار موس هعم ماوس سرب اس سه سو وفق دعس مو م ا ماعلاو

 « باوثلاب لهج وأ « ريخلا يف دهز اذهف لوألا فصلا باوث هيلع توفيو ٠ سلجيو

 هيلي يذلا فصلا وأ لوألا فصلا ىلإ ةصرف دجو اذإ ردابي نأ هل يغبني ناسنإلاف

 يو لاق دقف ‹ لمكألاو لضفألا وه اذهو « ةالصلا ماقت ىتح أرقيو سلجيو ىلصيف

 هيلع اومهتسي نأ الإ اودجي مل مث لوألا فصلاو ءادنلا يف ام ساقلا ملعي ولا:

 1 . )٤۳۳([ ملسمو « )5١5( يراخبلا هجرخأ] «اومهتسال

 : ثيدحلا اذه ىفف

 . كلذ ىلإ ةجاحلا تعد اذإ ةالصلا ىف فوفصلا ددعت ةيعورشم : ًالوأ

 فصلا ةيلضفأو « لاجرلل ةبسنلاب لوألا فصلا ةيلضفأ ثيدحلا يف : اناث

 . ءاسنلل رخؤملا

 ريغ يف وأ دجسملا يف لاجرلا عم ءاسنلا ةالص زاوج ثيدحلا يف : ثلاث

 فلخ کیو« 85 يبنلا عم ًةالصلا نرضحي اوف ةباحصلا ءاسن ناك دقف « دجسملا

 . لاجرلا

 الو لاجرلا فوفصك ًافوفص نكي نهنإف نعمتجا اذإ ءاسنلا نأ هيف : ًاعبار

 ةدحاو لك يّلصتن نقرفتي الو ..لاجرلل عرشي امك فوفصلا نهل عرشيف « نقرفتي

 . صقنو للخ هيف اذهف « نهدحول نيلصُب ةعومجم لك وأ ؛ اهدحول



 مارملا غولب حرش _ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص بابة ةالصلا باتك

 نسم يسأرب هللا س عاق «هراسي نع تمقف ةليل تاذ هللا

 ا
 !هيلع قفتم . هنيمي نع ينّلعجف ؛ « ىثارو

 زهات دق وهو ب يبنلا يفوتو ٠ نسلا ريغص ناك تاق سابع نبا - ۰

 . ًايكذ ناك دقو « ملعلاو ريخلا ىلع ًاصيرح ناك  هّنس رغص ىلع  هنكل « غولبلا

 ؛ حيحص ثيدح | «ليوأتلا همّلَعو « نيدلا يف ههقف مهللا» : لاقف اب يبنلا هل اعد

 اذه ىف ميظع رثأ ةكرابملا ةوعدلا هذهل ناكف [(۲۳۹۷)دمحأ ظفللا اذهب هجرخأ

 ةرثكل ؛ رحبلاب بقل ىتح « ريثكلا ء ءيشلا ىلع ملعلا نم لصح دقف  يباحصلا

 بَقُلو « لجو زع هللا مالك ريسفتب هتفرعمل ؛ نآرقلا نامجرتب - ًاضيأ  بّقْلو « هملع
 سابع نبا صرح ةدش نمو « هل ةي لوسرلا تاوعد ةكربب اذه لك « ةمألا ربحب

 ‹ نينمؤملا مأ ثراحلا تنب ةنوميم هتلاخ ىلإ ةليل تاذ ىتأ هنأ ملعلا بلط ىلع

 ةالص ىري نأ كلذ نم ضرغلاو « ةليللا كلت اهدنع تيبي نأ اهنم بلطو
 مث ءًاضوتو مالغلا اذه ماق « دجهتي ليللا نم ةف يبنلا ماق املف « ليللاب ةي يبنلا

 «هرهظ فلخ نم دَ ىبنلا هرادأف « هراسي نع دَ ىبنلا بنج ىلإ فصو ءاج

 :٠ ةميظع دئاوف هيف ثيدحلا اذهف « هني نع هلعجو
 رغص عم ريخلا ىلع هصرح نايبو « هوت سابع نب هللا دبعل ةزيم هيف : ًالوأ

 . هب اودتقيو « هوذح اوذحي نأب نيملسملا بابشل ةودق وهف « هنس

 هُو يبنلا عم ماق سابع نبا نأل ؛ ةلفانلا ةالص يف ةعامجلا زاوج هيف : ًايناث

 ىفو « ىحضلا ةالص يفو « ليللا ةالص يف زئاج اذهف « ةلفانلا يف هب ىدتقاو

 سأب الف تارما ضع لص ا ناو ٠ هلع او اع اه عال نکل یر

 ىلع مهّرقأو ريصح ا زجتحا 1 كَم ىبنلا فلخ اولص ةباحصلا نأ قبس دقو « كلذب

 . (Y1) ملسمو 3 (7؟5)يراخبلا )01(
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا عولب حرش

 مسمنامم عم مم م مر همست جور سهو ماو ست ت5 هش سس سرور هكا نو سماوي مروي كاتاك سه هس هاروا وه عار ا هداه سر ع عمرو هسه مه هع سه سو وس تاكا هاهم هام سه سام ع ساو ساو وو سس كاسيو هاه عنان ماس ماع

 اذه ىلع قافتالا امنإ اهب سأب ال ًانايحأ ةلفانلا ىف ةعامجلا ةالصف « كلذ

 ةالصو « حيوارتلا ةالصك هيلع ليلدلا درو اميف الإ زوجي ال هنإف هيلع ةموادملاو

 . اهيلع مواديو ةعامج ىلصت هذهف « فوسكلا

 مامإلا نيمي نع نوكي دحاولا مومأملا فقوم نأ ىلع ثيدحلا اذه لدي : ًاثلاث

 : 8 نع هلعجو هرهظ ءارو نم سابع نبيا رادأ ٌةُككَئىبنلا نأل ؛ هراسي نع نوكي الو

 سابع نبا نأل ؛ هب سأب ال ةجاحل ةالصلا يف ريسيلا يشملا نأ هيف : ًاعبار

 « ةجاحلل ةالصلا يف يشملا زوجيف « هنيي ىلإ ة5 لوسرلا راسي نم تاوطخ ىشم
 ( . اهتحص ىلع كلذ رثؤي الو

 ولخ دنع مامإلا راسي نع دحاولا ةالص ةحص يف ءاملعلا فلتخا : ًاسماخ

 : نيلوق ىلع هنيمب

 راسي نع فقو سابع نبا نأل ؛ هتالص ةحص ىلع روهمجلا : لوألا لوقلا

 «ةالصلا يف لوخدلا فانئتسا وأ ةداعإلاب هرمأي ملو هنيمب ىلإ هرادأف ٠ ةي لوسرلا

 . هتالص ةحص ىلع لدن

 راسي نع دحاولا ةالص لطبت اهنأب دمحأ مامإلا دنع وهو : يناثلا لوقلا

 ةزئاج هتالص تناك ولف « سابع نبا رادأ هيو ىبنلا نأل ؛ هيم ولح عم مامإلا

 نع نوكي نأ حصي ال هنأ ىلع لدف « ةالصلا يف كرمت امّلو « هرادأ امل ةحيحصو

 . ملعأ هللاو « برقألا وه !ذهو « هراسي



 دما عام ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب. ةالصلا باتك

PS EN 

 يم همودق نيح نم نينس رشع همدخ « دب ىبنلا مداخ كلام نب سنأ - ١

 وأ ةلهس وأ ةليمر وأ ةشيمر اهمسا ميلس مأ همأو « هللا هافوت نأ ىلإ ًارجاهم ةنيدلا

 . اهتيب ىلإ هي يبنلا تعد « ةليلج ةيباحص يهو « ةيراصنألا ناحلم تنب ةكيلم

 لوصح لجأ نم مهب ىّلص ةي يبنلا نإ مث ام هنم لكأف « ًاماعط هل تلمعو

 ظ . ةكرابم هتاوعدو « ةكرابم دص هتالصف « مهتيب يف ةكربلا

 (هفلخ ميتيو انأ تمقف دي هللا لوسر ىَّلص) : سنأ لوقي ثيدحلا اذه يفو

 اذهف غولبلا دعب هوبأ تام نم امأ « غولبلا نس نود وهو هوبأ تام نم وه : ميتيلاو
 وبأ هجرخأ «حيحص ثيدح ] «مالتحا دعب مني ال» : ص هلوقل ؛ ًاميتي ىمسي ال

  اهنع هللا يضر  تيبلا ةبحاصو سنأ ةدلاو يه يتلا ميلس ماو [(۲۸۷۳) دواد

 : ةميظع دئاوف هيف ثيدحلا اذهف < ا هللا لوسر مهب ىّلصو « مهفلخ تماق

 . مالسلاو ةالصلا هيلع قلخلا ديس وهو « ةوعدلل هتباجإو ؛ كَم یبنل عضاوت هيف : الو

 ىف افإو « ةمئاد ةفصب نوكت ال نأ طرشب ةلفانلا يف ةعامجلا زاوج هيف : ًايناث
 . نايحألا ضعب

 هنأ انل قيس دق دحاولاو ٠ مامإلا فلخ نوموقي رثكأف نيدثالا نأ هيف : ثلاث

 . مامإلا نيمي نع موقي

 وه ميتيلاو (ميتيو) : هلوقل ؛ يبصلا ةفاصم زاوج هيف ثيدحلا : ًاثلاث
 ل فواح« صا ب ميو. ماما فاح يبصلا فاس زوجي هنأ ىلع لدف

 . فص الو ةعامج اهب دقعنت ال يبصلا ةفاصم نأ ىري

 )١( (۷۲۷)يراخبلا « ومسلم)٠٥۸( .
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص .ةالصلا باتك مارملا عولب حرش

EAA mE mnn amramها اس سرر سه عه سم سو سه  Emوام يرو سو هه ساعه عاش سا هس  RHEE Hmmيوم هس م مار هام ره هرب هس مع ها ها س هاه ساو ني  

 نأ اهل زوجي الو « ةدحاو تناك ولو فصلا فلخ نوكت ةأرملا نأ هيف : ًاعبار
 , دَ هللا لوسر وه مامإلاو « فصلا فلخ تماق ميلس مأ نأل ؛ لاجرلا عم ّفصت

 زوجي الف لجرلا امأ« ةدحاو تناك ولو « لاجرلا فلخ ءاسنلا فقوم نأ ىلع لدف

 ‹ ةلتفو ةروع اهنأل ؛ سكعلا ىلعف ةأرملا امأ . فصلا فلخ هدحو ىلصي نأ هل

 ول نكل« ةنتفلا نع ُدَعبأو نمو طبضأ اذه « ةالصلا ىف لاجرلا نع دعتبت اهنوكف

 لطبت له وأ ءاهتالص لطبت لهف مامإلا فلخ هبنج ىلإ لجرلا عم تفص اهنأ
 > : لاوقأ ةثالث كانه ؟نينثالا ةالص لطبت ال هنأ وأ « لجرلا ةالص

 بهذم يف امك لجرلا ةالص لطبت اهنأ ىري نم ملعلا لهأ نم : لوألا لوقلا

 ناك ول نكل « ةأرما الإ فصلا يف هعم فقي مل اذإ : يأ « [۲۷/۲ عورفلا | ةلبانحلا

 . رضي الف اهريغ سان هعم

 . لطبت الف لجرلا امأ « ةأرملا ةالص لطبت هنأ : يأ . سكعلاب : يناثلا لوقلاو

 حيحصلا وه اذهو « مثإلا عم نكل « نينثالا ةالص حصت هنأ : ثلاثلا لوقلاو

 ‹ يوبنلا دجسملا ىف وأ « مارحلا دجسملا ىف ةالصلاك ةرورضلا دنع امأ « هللا ءاش نإ

 . مكح اهل ةرورضلاف « ةمحدزملا نطاوملا يف وأ

 ا



 ما. رملا غولب ح رشا ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 لبي نأ لبق عرف« عار هو ينا ى ىلا أركب ې نع ۲
 ”؟يراخبلا اور (لعت الو اصرح هللا كداز 0: : يبنلا هل لاقف فصلا ىلإ

 "فصلا ىلإ ىشم مث « فصلا نود عكرف : هيف دواد وبأ دازو

 ىأر 6 هللا لوسر نأ ص ينهجلا دبعم نب ةصباو نعو - 1۳

 ءدمحأ هأور ٠ ةالصلا ديعي نأ هرمأف « هدحو فصلا فلخ يَّلصُي ًالجر

 ناب نبا 0 هنسحو يذمرتلاو « دواد وب و

 ب ملا فلخ درن ةالص الا: بوڪ ىلع نب قلط نع هلو 1£

 تررتجا وأ مهعم تلخد Yi : ةصباو تيدح ي يناربطلا دازو

 . 5ج

 متعمس اذإ» : لاق و يبنلا نأ بط ةريره يبأ نعو - £16

 امف « اوعرست الو راقولاو ةنيكسلا مكيلعو ةالصلا ىلإ اوشماف ةماقإلا

 . يراخبلل ظفللاو « هيلع قفتم هاوُمتأف مكاف امو « اوُلصف ٌمُتكردأ

 درفاملا ةالص نع ىهتنت خيشلا اهحرشي مل (5١4)و (517)و )٤١١( ثيداحألا

 لبق رخآ هعم فقو مث فصلا فلخ اذف ربك ول نكل . هتالص لطبتو فصلا فلخ

 ةلماك ةعكر ىدأو ًاذف رمتسا اذإ امأ . هتالص تحص فصلا يف لحخدو بد وأ دوجسلا

 ( . هتالص تلطب اهدوجسو اهعوكرب

 متعمس اذإ) : لاق هدي يبنلا نأ هيفف هنوف ةريره يبأ ثيدح امأ - ٥

 يف نورضاحلا اهعمسي ىتح ةماقإلاب رهجلا ةيعورشم ىلع ليلد هيف اذهف (ةماقإلا

 )١(البخاري)787( .

 درد وب 108

 . (۲۲۰۱۳۲۱۹۸) نابح نباو « (۲۴۱)و « (۲۳۰) يذمرتلاو « (1۸۲) دوادوبأو ء(١٠٠18)دمحأ(©)
 . حيحص ثيدح وهو«( ۳)و(۲۲۰۲) نابح نبا(:غ)

 )٥( كورتم وهو « ليعامسإ نب يرسلا هدانسإ يفو « (۲۲/)۳۹۲ هريبكلا» یناربطلا .

 مو ا نسل ) يراخبلا(5) | (°)
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب . ةالصلا باتك _ مارملا غولب حرش

 . ةالصلا روضحب مالعإ ةماقإلا نأل ؛ دجسملا جراح مه نم اهعمسيو « دجسملا

 ةالصلا روضح ىلإ كلذ مهزقحيف « سانلا اهعمسي ىتح اهب توصلا عفر يغبنيف
 . ًاردح ىدؤت ةماقإلا نأ ةماقإلاو ناذألا نيب قرفلا نكلو « مهيلع اهتاوف مدعو

 لّسرتب نذؤملا هيقليف ناذألا امأو « اهيف لسرتي الو « نورضاحلل اهنأل ةعرسب : ىنعي

 مالعإ يهف ةماقإلا امأو « تقولا لوحخدب مالعإ هنأل ؛ ديعبلا هعمسي ىتح ليترتو

 . نيبئاغلل وهف ناذألا امأو « نيرضاحلل يهو ةالصلا روضحب

 لغشني ال هنإف ةماقإلا عمس نم نأ ىلع ليلد هيف اذهو (ةالصلا ىلإ اوشماف)

 ةالصلا تميقأ اذإ» : هلوقل ؛ ةلفان ىلصي الو ةالصلا ىلع .لبقي هنإ لب « ءىشب

 اذإ : يأ (راقولاو ةنيكسلا مكيلعو) )7٠١([ ملسم هجرخأ ] ؛ةبوتكملا الإ ةالص الف
 يف نوكي هنإ لب ءودعي وأ يشملا يف عرسي ال نأ يلصملا ىلعف ةالصلا تميقأ
 نأو « ًالامش الو ًانيمب تفتلي ال نأب « ةئيهلا ىف راقولا هيلعو « ًائداه ًانكاس هيشم

 ىنعمب راقولاو ةنيكسلا نإ : ليقو « ةالصلا ىلإ هقيرط ذخأي نأو « هرصب ضب

 نمل راقولاو ةنيكسلاب رمألا ليلعت ءاج دقو « ديكأتلل كلذ ىبنلا ررك اغإو « دحاو

 ةالص ىلإ دمعي ناك اذإ مكدحأ نإ :١ د لاق « ةالص ىف هنأب ةالصلا ىلإ ىتأ

 وهو «راقولاو ةنيكسلا الإ هب قيلي ال يلصملاف [(507) ملسم هجرخأ ] ةالص يف وهف
 يتأي الف ؛ يلصملا رجأ هل ةالصلا ىلإ لبقملا نأل « ةالصلا جراخ وه نمك سيل

 لبقملاف « عارسإلا نع يهن هيف اذه (اوعرست الو) « ةالصلاب قيلت ال لأوقأ وأ لاعفأب

 تاوطخلا رثكت نأ لجأ نم ؛ ىنأتيو لسرتي لب «٠ ضكري الو عرسي ال ة ةالصلا ىلإ
 اذإف « ةئيطخ هنع اهب طحيو « ةجرد اهوطخخي ة ةوطخ لكب هل عفري هنإف « اهيشمي يتلا

 يف هّلوخد هيلع شوشي دق هنإف عرسأ اذإ هنإ مث ءرجألا لقف « تاوطخلا تلق عرسأ

 ةالصلا يف لخد اذإ امأ« ضكرلا وأ ةعرسلا ببسب سفنلا رئاث وهو اهيف لخديف « ةالصلا

 هلوق امأو . نئمطم وهو اهيف لخدي هنإف ًالدتعم ًايشم يشمو راقوو ةنيكس يف وهو
 ےل ےس تس ل ےس يمج

 لاد ذل إاوعسأَف ةعمجلا موي ووصل ووا ارمادا اأو : ىلاعت

 كة



 مارملا غولب حرش ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 ىلإ باهذلا ىعسلاب دارملا امنإو ٠ ضكرلاو ةعرسلا ىعسلاب دارملا سيلف [9 : ةعمجلا |

 . ةعمجلا ىلإ باهذلا ريغ ءيشب لغاشتي ال نأو ةالصلاو ةبطخلا روضحو دجسملا

 .مامإلا هيف اوعبات : يأ ( (اوُلصف) ةالصلا نم مامإلا عم : ىنعي (متكردأ امف)

 لدي هنأب نولصي سانلاو تميقأ دق ةالصلاو ىتأ نم هنأ ىلع ليلد هيف اذهو
 وأ دوجس يف سانلا ىريو « دجسملا لخدي نم سانلا نم نإ ذإ « رخأتي الو مهعم

 . هّلعف هل يغبني يذلاو , أطخ اذهو « ةعكرلل اوموقي نأ ىلإ رظتنيو فقيف سولج يف
 امك فّقوتيو رخأتي الو « ًاسلاج وأ ًادجاس وأ ًاعكار ناك ءاوس مامإلا عم لخدي نأ

 ءازجأ لك معي اذهو (اولصف متكردأ امف) : دي هلوقل ؛ لاهجلا ضعب لعفي

 يف نيلصملا ةكراشمو رجألا ىلع لصحيل ؛ لوخدلاب ةردابملا هل عرشيف « ةالصلا

 هيف اذهو « مامإلا مالس دعب : ينعي (اومتأف) ةالصلا نم (مكتاف امو) مهتالص
 دعب ارقيو هيف حتفتسي « هتالص لوأ وهف مامإلا عم قوبسملا هكردأ ام نأ ىلع ليلد

 وه مامإلا مالس دعب هيضقي ام نأو « هتالص لوأ هنأل ؛ نآرقلا نم رسيت ام ةحتافلا

 . ملعلا لهأ نم ةعامج بهذم اذهو « اهرخآ

 ‹ هتالص رخآ وهف مامإلا عم قوبسملا هكردي ام نأ ىلإ ملعلا لهأ نم نورخأ بهذو

 لدتسا نإ« حوجرم بهذلا اذه نكلو « هتالص لوأ وهف مامإلا مالس دعب هب ىتأي امو

 نكلو « تاف دق ءيشل نوكي اغإ ءاضقلاو : اولاق (اوضقأف مكتاف امو) : كم هلوقب هباحصأ

 نإف (اوضقاف) : هلوق امأو « (اومتأف مكتاف امو) : يم هلوقل ٠ حيحصلا وه لوألا يأرلا
 77 ےس ےس ےس ا

 : ينعي |۲: یر | تاو حس نھ قف ىلاعت لاق امك :ماهإلا ةهأنعم

 ١ هنآ اوركحذأو ةالصل ام تدق فاذإف ) : ىلاعت هلوق يف امكو « تاوامس عبس نهقأ

 . اهنم متغرفو اهومتيدأ ينعي :٠١[ ءاسنلا |
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك

 يووم بوم راس جب روم ا هله مرمر مااا اهم ها # اه هه مار ساق عهماساماوم عروس مارسو نمناو مم اه ممم هد هر هرم ممم ماهو سهو وه سهو ها دسهرإام همس مرو و موا هماو مه مما 559 مرا معاق ماياع ماعس

 : ةميظع دئاوف هيف ثيدحلا اذهف

 لوأ يف كلذ ىلع مالكلا قبس دقو « ةعامجلا ةالص ةيعورشم هيف : ًالوأ

 . لاجرلا ىلع ةبجاو ةعامجلا ةالص نأو « بابلا

 وهو ناسنإلا نوكي نأب « ةالصلا ىلإ يشملا يف بدألا ةيعورشم ثيدحلا يف : ًايناث

 لاغشنا مدعو « ةدابعلا ىلع لابقإو راقوو ةنيكسو بدأ ةلاح ىف ةالصلا ىلإ ىشمي

 . اهريغب
 لاح يأ ىلع مامإلا عم لوخدلل ةردابملا ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا يف : ًاثلا

 ظ . رخأتي ال هنأو « هتالص يف هدجو

 امف) : دم هلوقل ؛ مامإلا عم هكردي ءزج يأب ةعامحجلا كردي هنأ ىلع ليلد هيف : ًاعبار

 متكردأ ام : يأ« مومعلا ظافلأ نم (ام) نأل « ةالصلا ءازجأ لك معي اذه (اولصف متكردأ

 يتأيسو « ةعامجلا لضفل ًاكردم نوكي هنإف « مالسلا لبق ولو اهنم ءزج يأ يف ةالصلا نم
 . «مامإلا عنصي امك عنصيلف لاح ىلع مامإلاو ءاج نم ثيدحلا يف

 كردأ نمف « ةعكر كاردإب الإ كردت ال ةعامجلا نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو

 ةعباتملا لضف كردي هنإف ةعكر نم لقأ كردأ نمو « ةعامجلا لضف كردأ ةعكر

 4 ءلوقب كلذ ىلع اولدتساو « ةعامجلا لضف كردي ال نكلو « مامإلا عم لوخدلاو
 هجرخأ | «ةالصلا كردأ دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم» : ةعمجلا ةالص ىف

 « ةعمجلا ةالص ىلع سمخلا تاولصلا اوساقو [(707) ملسمو « (080)يراخبلا

 الإ كردت ال ةعامجلا كلذكف « ةلماك ةعكر كاردإب الإ كردت ال ةعمجلا تناك اذإف

 . ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا اذهو « ةلماك ةعكر كرادإب

 امو« هتالص لوأ وهف مامإلا عم مومأملا هكردي ام نأ ىلع ليلد ثيدحلا يف : ًاسماخ

 . ملعأ هللاو « حيحصلا وه اذه « هتالص رخآ وهف همامإ مالس دعب هيضقي
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 مارملا غولب حرش ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 ةالص» : ڈال هللا لوسي لاق: : لاق ط بعك نب يبأ نعو 38

 نم ىكزأ نيلجرلا عم هتالصو « هدحو هتالص نم ىكزأ لجرلا عم لجرلا
 وبأ هاور (لجورع هللا ىلإ بحأ وهف رثكأ ناك امو ؛ لجرلا عم هتالص

 . نابح نبأ هححصو « یئاسنلاو « دواد

 (لجرلا عم لجرلا ةالصو) « ًارجأ رثكأو بيطأ : ينعي (ىكزأ) : هلوقف - 7
 امو نانثالا» رخآلا تيدحلا يفو « نينثاب دقعنت ةعامجلا نأ ىلع ليلد هيف اذه

 (هدحو هتالص نم ىكزأ لجرلا عم لجرلا ةالص) : هلوق يفو . «ةعامج امهقوف

 رمؤي ال هنكل . ةعامجلا ةالص كرتل مثأي نكلو « حصت درفنملا ةالص نأ ىلع ليلد

 هلو هيلع مثإ ال هنإف « ًاروذعم ناك نإ الإ « مثإلا عم ةحيحص هتالصو . ةداعإلاب

 ءرذعلا هسبح نكلو ء اهيلع مزاعو ةعامجللوان هنأل ؛ رذعل فلخت اذإ ةعامجلا رجأ
 ةالص نأل ؛ رذع نم الإ حصت ال درفنملا ة ةالص نأ ىلإ ءاملعلا ضعي بهذو

 ةبجاو ةعامجلا ةالص نأ حيحصلا نكل ةالصلا ةحصل طرش مهدنع ةعامجلا

 يفو . ةداعإلاب رمؤي الو ء حصت هتالص نخل اهكرت نم مثأيو « طرشب تسيلو
 ةالص نم لضفأ اذهف ةثالث اوراص اذإ : ينعي (نيلجرلا عم هتالص) : زم هلوق

 اذهف لضفأ ‹ كلذ ناك املك ربكأ ةعامجلا تناك امّلكو ددعلا ةرثكل ؛ ننثالا

 : لئاسم هيف ثيدحلا

 فلختلا يف رذع هل نكي مل نإو ء حصت درفنملا ةالص نأ هيف : ىلوألا ةلأسملا
 . ةحيحص هتالصو « ةعامجلا كرتل مثأي هنإف ةعامجلا نع

 . ةعامجلا ةالص ةيعورشم ىلع ليلد هيف : ةيناثلا ةلأسملا

 . نانثا ةعامجلا لقأ نأ ىلع ليلد هيف : ةثلاثلا ةلاسملا

 )١( يئاسنلاو ء (0654) دواد وبأ ۲/ ۱۰٤نابح نباو ء )5١65؟( .
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 ___مارلاغولب حرش ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك

 ءاسنلا نود طقف لاجرلا ىلع بجت ةعامجلا نأ ىلع ليلد هيف : ةعبارلا ةلأسملا

 . (لجرلا عم لجرلا ةالص) : هلوقل ؛

 وهف ةعامجلا ىف ددعلا رثك املك هنأ ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ةسماخلا ةلأسملا
 ىلع ىغبنيف « ليلقلا ددعلا نم لضفأ نيلصملا ةعامج ىف ريثكلا ددعلاف « لضفأ

 . رثكأ نوكي هيف رجألا نأل ؛ رثكأ هتعامج يذلا دجسملا دصقي نأ ملسملا



 لهأ مْؤت نأ اهرمأ يي ىبنلا نأ « اهنع هللا يصر ةفرو مأ نعو - 5١5

)1( 
 ةعزجخ نبأ هححصو 3 دواد وبأ هأور : اهراد

 ع لفونت نب ةقرو مأ : اهل لاقي راصنألا نم « ةأرما ةينك هذه (ةقرو مأ) - 215

 ىف ديم ىبنلا نذأتست تناكو « ةيقت تناكو « نآرقلا تظفح « ةلضاف ةيباحص يهر
 ا يبنلا ناكو « ىحرجلا يوادتو ىضرملا جلاعت نأ لجأ نم وزغلل هعم جورخلا

 1 يأ« اقيقرو ةقيقر كلمت تناك اهنأ كلذ ببسو ؛ ةديهشلاب اهيمسيو اهروزيو اهيبحي

 , اهولتقو ةفيطقب اهومغف ةمئان يهو اهيلع ايدتعا مايألا نم موي يفو « ةيراجو امالغ
 اهب اهربخأ ىتلا ةداهشلا ىلع تلصحف ؛ قه مع ةفالخ ىف كلذ ناكو

 نأ كو يبنلا اهرمأ) هذه ةقرو مأف « امهبلصو امهلتق مث « رمع امهبلطف < يم يبنلا

 وأ  تويبلا ىف ءاسنلل ةعامجلا ةالص ةيعورشم ىلع ليلد اذه يفف (اهراد لهأ مؤت
 سأب الف « نهنم ةأرما ةمامإب نيلصو ءاسنلا تعمتجا اذإف « مويلا سرادملا يف

 نهمأ اذإ هنأب قبس دقو « اهراد لهأ موت نأ ةيباحصلا هذه رمأ عَن يبنلا نأل ؛ كلذب
 . طوحأو لضفأ ءاسنلل ةأرملا ةمامإ نكل « باجحلاو رتستلا عم كلذب سأب الف لجر

 . (1719/5) ةيزخ نباو « )٥۹۲( دوادوبأ (۱)

1٤ 



 0000 أو ءدمحأ 5 بمعأ وهو سانل

 ” اهنع هللا يضر ةشئاع نع نابح نبال هوحنو - ۹

 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك _ _ مارملا غولب حرش

 نم سانلاب ىلصي هلعج ةَ يبنلا نأ : هانعم (فلختسا) : هلوق - ۱۹٤و ۸

 نوؤش ىلوتي ةنيدملا ىلع ةفيلخ موتكم مأ نبا لعج رفسلا دارأ امدنع هنإف « هدعب

 دبع وأ موتكم مأ نب ورمع وه موتكم مأ نباو « مهب ة 0

 : 85 نيرجاهملا نمو « مالسإلا ىلإ نيلوألا نيقباسلا نم وهو « موتكم مأ نب هلل
 « هنع ىلاعت هللا يضر هاوقتو هملعو هناعإو هبلقب ًاريصب ا

 فالختساو « ههل فرش وهو هلئاضفو هبقانم ىلع لدی هل دي بنلا فالختساف
 سيلو « ةنيدملا نوؤش ىلع هفلختسا اغإو « ةمامإلا ىلع ًاروصقم سيل هل كي ئبنل

 باب يف ثيدحلا اذه قاس هللا همحر فنصملاو « تارم ةدعل لب « ةدحاو ةرمل اذه

 هنأب ليق ام امأو « ىمعألا ةمامإ ةحص ىلع هب لدتسيل (ةمامإلاو ةعامجلا ةالص)
 ةربعلاو « اهيلإ هجوي ةلبقلا نإ ذإ « هتمامإ ىلع رئثؤي ال اذهف « ةلبقلا ىلإ يدتهي ال

 , ةءارق نيرضاحلا نسحأ هنأل « كلذل ًالهأ ىمعألا ناك اذإف « ةيلهألاب يه امإ

 مهؤرقأ موقلا مؤي» : د هلوقل؛ ةمامإلاب مهالوأ نوكي هنإف « نيدلا رومأ يف مههقفأو

 ‹ثيدحلارحخآ ىلإ“ . . ةنسلاب مهملعأف ءاوس ةءارقلا يف ذ اوناك نإف هللا ىاتكل

 ىلع لديو « هل ديم ىبنلا فالختساو « موتكم مأ نبا لضف ىلع لدي ثيدحلا اذهف

 . دجسم ىف ًابتار ًامامإ وأ ًاضراع ًامامإ ناك ءاوس « اهب سأب ال ىمعألا ةمامإ نأ

 .(ه9ه) دواد وبأو « )١5544( دمحأ(١)

 .(7؟١7*ه)و )۲۱۳٤( نابح نبا(؟)



 مارا واب حرش ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب. ةالصلا باتك
 ٠ هيو هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا ىضر رمع نبا نعو- :

 الإ هلإ ال : لاق نم فلخ اوُلصو « هللا الإ هلإ ال : لاق نم ىلع اوُلِص»
 "!فيعض دانسإب ىنطق رادلا هاور «هللا .

 اذهف « اهاضتقم ًالماع « اهانعمل ًادقتعم : ينعي (هللا الإ هلإ ال : لاق نم) : هلوق - ٠
 ةالصلا نيملسملا قوقح نمو « نيملسملا ىلع ام هيلعو نيملسملل ام هل يذلا ملسملا وه

 «٠ ملسملا مهيخأ ةزانج ىلع اولصي نأ نيملسملا ىلع بجاو اذهف « اوتام اذإ مهزئانج ىلع

 ملاذإ امأ « نيقابلا ىلع مثإلا طقس يفكي نم هيلع ىلص اذإ : ينعي « ةيافك ضرف وهو
 ء هللا الإ هلإ ال : لاق نم كلذكو « هيلع اولصي ىتح نومثأي عيمجلا نإف دحأ هيلع لصي

 يف ثيدحلا اذه قاس فنصملاو « ملسم هنأل ؛ ةالصلا يف ًامامإ ختي هنإف « اهيلع ماقتساو

 يذلا : هانعم قسافلاو  اقساف ناك ولو ملسملا ةمامإ ةحص ىلع هب لدتسيل بابلا اذه

 لهأ دنع مالسإلا نم جرخي ال ملسم اذهف « كرشلا نود بونذلا رئابك نم ةريبك بكتري

 ماد امف « ًاقساف ىمسي وأ « نايإلا صقان ًانمؤم نوكي امنإو . كلت هتريبكب ةعامجل او ةنسلا

 هللا مهمحر ءاملعلاو « نيملسملا ىلع ام هيلعو « نيملسملل ام هلف مالسإلا نع جرحي مل هنأ

 : قسافلا ةمامإ ىف اوفلتخا

 ؛ ةلادعلا هيف طرتشي مامإلا نأو « قسسافلا ةمامإ حصت ال هنأ ىري نم مهنمف

 . ةلادعلا هيف طرتشيف « ةودق هن ألو « ةالصلا ىلع نمتؤم هنأل

 نم نوكي نأ ىلوألا ناك نإو . قسافلا ةمامإ حصت هنأ ىري نم ءاملعلا نمو

 اذه ناك اذإ هنإ مث ميحصلا وه اذهو «مهتالص تحص مہ ىلص ول نكل «ىقتلا لهأ

 قيرفت نم كلذ يف امل ؛ هفلخ ةالصلا كرت زوجي ال هنإف رومألا ةالو نم قسافلا

  فلخاوَّلصو « جاجحلا فلخ ةباحصلا نم ددع ىلض دقو « ةنتفلا عوقوو ةملكلا

 )١( باذك وهو « ليعامسإ نب دلاخ ىموزحملا ديلولا وبأ هدانسإ ىفو « 05/7 ىنطقرادلا .
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 ةمامإلا و ةعامج ا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

FHM HREM RAS N HEEE mmmمرن هاما سمس مام هواها وو  Hmسو همس  HRAجاو تس همه ده ووو عه رووا  HEHE HEEته هاوس  HEEميمو معمل 5 هاه هو 190 5 عه هم مم  

 نيب ةملكلا عمج ىلع ًاصرح ؛ مهلامعأ يف قسف مهدنع نيذلا ءارمألا ضعب

 له انركذ يذلا فالخلا لحم وه اذهف سانلا ةماع نم مامإلا ناك اذإ امأ « نيملسملا

 ( ؟ال وأ هتمامإ حصت

 نأب « لسع وأ لوق وأ داقتعا نم اهفلاخي ام رهظأو ؛ هللا الإ هلإ ال : لاق نم امأ

 رحسلاك « ةدرلا عاونأ نم ًائيش لمع وأ « تاومألاب ثاغتسا وأ« هللا ريغ اعد

 هذه لطبأ هنأل ؛ هللا الإ هلإ ال : لوقي ناك نإو رفاك اذهف « كلذ ريغو ةناهكلاو

 نم لك سيلف « هفلخ ىَّلصُي الو « ًامامإ ذحتي ال اذهف « هلامعأو هلاوقأب ةملكلا

 ةفلاخم هنع فرعي الو , اهيلع ميقتسي ىتح ًاملسم نوكي «هللا الإ هلإ ال» : لاق

 . ةملكلا هذهل ةضقانمو

CY 



 ما رملا غولب حر رش ةمامإلا وة ةعامجلا ةالص باب .ةالصلا باتك

 ءالصلا مكدحأ ىتأ اذ اذإ» : : قىلا لاق لاق هڪ يلع نعو "1

 داتساب يذمرتلا هأور «مامإلا عصي امك عتصيلف لاح ىلع مامإلاو

 ع

 3 «اولصف متكردأ ام» : ةريره يبأ ثيدح نف قبس امك ثيدحلا اله ع

 ربكيف « ةالصلا يف هعم لخدي هنإف سلاج وأ دجاس وأ عكار مامإلاو ءاج نمف

 يف وأ « هعوكر يف وأ « هدوجس يف مامإلا عم لخدي مث « فقاو وهو مارحإإلا ةريبكت

 ريكي هتاف اسئل هكردأ ادا امأ , ةلمسبب الو ةذاعتسا 0 لود نم سواح

 امالا عصي امك عنصيلف) ' لوق ينعم اذه « نآرقلا نم

 عم هكردي اهنم مزج لقا عمدا كاردإ ىلع قبس امك ليل ثيدنل !ذهو

 و سسك راش ليقل كلو يدخل ذه نس ااا اکا

 . ملعأ هللاو « ةعكر كاردإب الإ ةعامجلا لضف

 ال وأ ةعامجلا كردي هنوك امأ « مامإلا عم لدي وه لاح لك ىلع نكل

 س س

 لمعلاو : يذمرتلا لاق نکل« فيعض وهو « ةاطرأ نب جاجح هدانسإ يقو« )٥۹١( يذمرتلا )١(

 . ملعلا لهأ دنع اذه ىلع

3۸ 



 مارملا غولب حرش ضيرملاو رفاسملا ةالص باب .ةالصلا باتك

 باب

 ضيرملاو رفاسملا ةالص

 فئاخلاو ضيرملاو رفاسملا 1 مهو 3 راذعألا لهأ ةالص باب : ءاملعلا ةيملنسي نابلا أذنه

 تابجاولا مهنع فقخيف « نيملسملا لاوحأ يعاري هنأ هتلوهسو نيدلا اذه ةحامس نمو

 : ىلاعت لاق امك .نوعيطتسي امب مهرمأيو « راذعألا نم رذع مهل راص ادا

 5 ص و ت ءمو م و

 :ا ضيا لاس قو ![85:ةر قبلا (اهعسوال ااش هنآ لكيال»

 . ٠۸١[ :ةرقبلا ] ( َرّسْعلا مكب د الور لا مبا دیر

 نيب عمجيو « ةيعابرلا ةالصلا رصقيو « ناضمر يف رطفي هنإف ًارفاسم ناسنإلا ناك اذإف

 بصنو ةقشم رفسلا نأل ؛ هيلع فيفختلاو هيلع ليهستلا ناب نم اذه لك « نيتالصلا

 امك هلاح بسح ىلع ىلصي ضيرملا كلذكو «٠ صخرلا هذهب هنع هللا ففخف ٠ بعتو

 نم  ًاضيأ  اذهو ٠ هدوجسو هةعوكرب ئمويؤ ؛ بنج ىلع وأ ادعاق وأ امئاق ىلصيف ٠ ىتأيس

 لدي اذهو « نيملسملا ىلع ليهستلاو ريسيتلا نم اذه لكف « فوخلا الص باب يف يتأيس

 ةلاح يف الو ءرفسلا ةلاح يف ال « لاوحألا نم لاحب طقست ال اهنأو ء ةالصلا ةمظع ىلع

 ىلع تلد امك هتعاطتسا بسح ىلع ءرملا اهيلصي اغإو « فوخلا ةلاح ىف الو« ضرملا

 : نيرمأ ىلع ليلد اذه يفف « ًايقاب لقعلا ماد ام لاحب كرتت ال ًاذإ ةالصلاف + ةلدألا كلذ

 ( . لاحب كرتت ال اهنأو ةالصلا ةمظعىلع ليلد
E A 

 لعجامر ظ: ىلاعت لاق دقو ؛ دمحلا هللو اهتحامسو ةعيرشلا هذه رسي ىلع ليلدو

 +: ةدنالا ] 4 جرح ْنَم مع لكحل هلأ دير بام : 16: جحلا] ( جرح نم دلا ق رک

 مك ديالو ر ملا مكمن دير ور يسسيتلا بسلجت ةقسشللاو  عوفرم جرحلاسف

 . [186 : ةرقبلا | سما
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 مارملا عولب حرش ضيرملاو رفاسملا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ةالصلا تضرف ام لوأ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو ۲

 )هيلع قفتم . رضحلا ةالص تمتأو « رفسلا ةالص ترقأف ؛ نيتعكر

 لوألا ىلع رسا الص تأ أب تضف «رجاه مف يراحبللو

 اهنإف حبصلا الإو «راهنلا رتو اهنإف « برغل الإ دمحأ داز - 31

 7ة ءارقلا اهيف لوط
 ةالصلا تضرف ام لوأ نأ هيفو « رفسلا ةالص هيف ثيدحلا اذه - ۲۴٤و ۲

 ةكم يف وهو ةرجهلا لبق هيك يبنلا ىلع تضر ةالصلا نأ مولعملا نمو « نيتعكر
 تاوامسلا قوف هيلع هللا اهضرف دقو « ءامسلا ىلإ هب جرع امنيح جارعملا ةليل
 تناكف « ليربج ةطساو ريغ نم دص هيبنل هنم ًاميلكتو ىلاعتو هناحبس هنم ةبطاخم

 . ةليللاو مويلا ىف ة ةالص نسمح اهضرف ام لوأ

 « هتمأ ىلع فيفختلا يف سا ىسسوم نم ةروشمب - هبر ز5 يبنلا عج

  ةليللاو مويلا يف تاولص سمح اهلغج ىلإ رمألا ىهتناف ؛ ل یا ل اهنأو
 نع ةالص لكو « اهلاثمأ رشعب ةنسحلا نأل ؛ باوثلاو رج ألا ىف نيسمح نع يهو

 رجألا يف ةالص نوسمخ يهو « لمعلا يف تاولص سمخ يهف « تاولص ةرشع
 ْ . ىلاعتو هناحبس هللا دنع نازيملاو

 ىه ام ىلع تيقب : ىنعي  رفسلا ةالص ترقأ ةنيدملا ىلإ ةي يبنلا رجاه املف

 ام لوأ نم اهنإف برغلا الإ تاعكر عبرأ تلعُج نأب ء رضحلا ةالص تمتأو هيلع

 يف ةمكحلا يه هذهو « راهنلا رتو اهنأل ؛ رضحلاو رفسلا يف تاعكر ثالث تضرف

 . راهنلا رتو ىقبتل ؛ تاعكر ثالث اهئاقبإ

 ("86) ملسمو « ( ۰ ىراخبلا(١)

 (ere يراخبلا(۲)

 . )۲۹۰٤۲( دمح أ( ۳)
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 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 هي و رورو يم يه يي هع هيه ع جس جاه ساه سام عوام DR E rr 6 يور ع E هوم سرع 2 مرو م رم YY bg r مو همت بلدهم هيلع م ماو ماع هاف عام

 عبرأ لعجت مل: يأ« رضحلا يف متت ملو « ناتعكر لصألا يف رجفلا ةالصو

 ىلع تيقب كلذلو ؛ ةءارقلا اهيف لوطت اهنأل ؛ اذكه لصألا ىلع تيقبو « تاعكر

 ىلع لصحل ةءارقلا اهيف لوطتو تاعكر عبرأ تناك ولف « سانلا ىلع افيفخت نيتعكر

 اهيف لوّطت اهنأل « نيتعكر اهاقبأ هنأ العو لج هللا ةمحر نمف« ةقشم سانلا

 ]۷۸ : ءارسإلا | 6 اوم تاک رجلا نارق نرحل نارْفَو 3: ىلاعت هلوقل ؛ ةءارقلا

 أرقي هيو ىبنلا ناك دقو « ةءارقلا اهيف لوطت اهنأل ؛ ًانآرق اهامس « رجفلا ةالص : ىنعي

 . ةيآ ةئم ىلإ نيعبسلاب اهيف
 رهظلا ىهو « ةيعابرلا ةالصلا اهيف ٌرصَقُت رفسلا ةالص نأ ىلع ثيدحلا اذه لدف

 ىلع ىقبت رجفلا كلذكو « تاعكر ثالث ىقبت اهنإف برغملا امأو « ءاشعلاو رصعلاو

 . ةءارقلا اهيف لوطتو رفسلاو رضحلا يف نيتعكر

Y۹ 



 مارملا غولب حرش ضيرملاو رفاسملا ةالص باب.ةالصلا باتك

 يف رصقي ناك هيي يبنلا نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع نعو د ٤

 هنأ الإ« تاقث ا 2 رطغيو موصيو ؛ ميو رفسلا

 ا"! يقهيبلا هجرخأ

 ىف رصقي ناك دم ىبنلا نأ : ىلوألا ةياورلا « نيتيوارب درو ثيدحلا اذه - 4

 . رطفيو موصيو « متيو رفسلا

 - يف ةالصلا متت تناكف « كلذ لعفت تناك يتلا يه ةشئاع نأ : ةيناثلا ةياورلاو

 . ف يبنلا لعف نم سيلو اهلعف نم اذه ناكف « رفسلا يف موصتو « رفسلا
 نأ رفسلا يف ناسنإلل زوجي هنأب مكحلا حبصأل ثيدحلا اذه رهاظب انذحأ ولف .

 مالسإلا خيش نإ لب « هلو يبنلا نع تبثي مل ثيدحلا اذه نكل « متي نأو رصقي
 ةنس نم فرعي مل هنأل ؛ ةي ىبنلا ىلع بوذكم هنإ : لاق هللا همحر  ةيميت نبا

 ؛ ًادبأ رفسلا يف متي ناك هنأ هيلع ةالصلا ضرف دعب هتايح عيمج يف دي لوسرلا

 عجري نأ ىلإ ةنيدملا نم هجورخ نيح نم ةالصلا رصقي ناك هنأ هنع ظوفحلا اغإو

 هل لصأ ال ثيدحلا اذه نوكيف « ًادبأ رفسلا يف ةالصلا تأ هنأ هنع ظفحي ملو « اهيلإ

 . ١[ 15/114 ىواتفلا عومجم | 35 هلعف نم

 اهنع هللا يضر نكت مل اهنأل ؛ ًاضيأ ةشئاع لعف نم هل لصأ ال هنإف كلذكو

 قيلي ال اذهف« ‹ رفسلا يف موصتو « رفسلا يف ةالصلا متتف ؛ ب لوسرلا ةنس فلاختل

 . ةعرولا ةيقتلا ةملاعلا ةهيقفلا نينمؤملا مأ ةشئاعب ادبأ

 نم رفسلا ىف ررقتملاو « هب لمعي ال هنإف اذل ؛ تبغي ال نيتياورلاب ثيدحلا اذهف
 بجاولا نأ ىلع لدي «تضرف» هلبق يذلا ثيدحلا ىفو ءرصقلا وه ةي لوسرلا ةنس

 لب !؟ةمألا ىلع ضورفملا بجاولا اذه ةشئاع فلاح فيكف «رصقلا رفسلا يف

 )١( يقهيبلاو « ۱۸۹/۲ ينطقرادلا ١57/7 .
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 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب .ةالصلا باتك

HEH aEجس ماس  mmmم ع هو وو هاو مارون كظاه عه ع هناسظ سراج هاو  EEعوعه ع ع يو د هده ع جه ين ده هيو نواز ع © < #8 داس » هده # جعاس سواه عاج هر اه ع اا هاو ع رخام هسهس  

 حصت مل متأ ول هنأ ىلع « نيتعكر رفاسملا ةالص نأ ىري نم ءاملعلا ضعب هب لدتسا

 ىلحما] ةيرهاظلا بهذم اذه « هيلع ةضورفملا ةالصلا لصي مل هنأل ؛ هئالص

[1/oةيادهلا]| ةدايزلا كلتب ًائيسم ربتعي نكلو حصت اهنأ ىلإ ةيفنخلا ابهدو <«  

2 

 . ىلوأو لضفأ رصقلا نكل < هتالص تحص متأ ول : نولوقي روهمجلا نكل . ]1۸۰/1
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 مارملا غولب حرش ضيرملاو رفاسملا ةالص باب. ةالصلا باتك

 : دمحأ هاور ؛هٌئيصعم ىت نأ رکی امك همر ىنإ نأ بح هللا

 ناب نباو « ةميزجخ نبا هححصو

 .10هئئازع ىتؤُت نأ بحي امك :ةياور يفو
 ىلاعتو هناحبس هللاف (بحي هللا نإ) : دَ هلوق هيف ثيدحلا اذه - ٥

 . لامعألا هركيو هعرش امل ةقفاوملا ةحلاصلا لامعألا بحي وهف « هركيو بحي

 يف العو لج هللا قح يف ناتباث ناتفص ةيهاركلاو ةبحم اف « هعرش امل ةفلاخملا

 :ةرقبلا | ؟4تيهطتمل امو نبل تي هَلاَّنِإ ) : ىلاعت لاقف « ةنسلا ىفو نآرقلا

 یف مربح اهلا تقم ) : لاقو « [؛1: ةر | (ٌمُهَفاَعَِأهَلَأ رڪ کرا: لاقو « [1؟

 ىتؤت نأ بحي) و هلوقو « ةيهاركلا ةدش وه : تقملاو ٠١[ : رفاغ | 4 ٌمكَحَسْمَنأ

 يف امأو ةلوهسلاو رسيلا : ةغللا يف ةصخرلاو ؛ ةصخر عمج : صخرلا (هصخر

 ؛ حجار ضراعأ يعرش ليلد فالخ ىلع تبث ام يهف : نييلوصألا حالطصا

 ]: نر تیام ترخو درت يف ةنيل لک مرح هتاحبس هللا : ًالثمف

 وهو جار د تاک ع ترخو ىلاعت ت لاقف « ةرورضلا وهو حجار

 . اهنم ناسنإلا ةايح ىلع ىشخي ىتلا ةرورضلا

 ليلدب تبث ام : عرشلا يفو « ةدارإلاو دصقلا : ةغللا يف يهف ةميزعلا امأو

 ءرفسلا رذع لجأل ؛ ةصخر هذه ةالصلا رصقو « حجار ضراعم ريغ نم ىعرش

 ( . ةقشملا رذعو

 )1١( نابح نباو « (۲۰۲۷)و (9400) ةعزخ نباوء(همكك) دمحأ )۲۷٤۲( .

 ) )۲("ه548) نابح نبا .
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 لدتسيل ؛ (رفاسملا ةالص) باب يف ثيدحلا اذه قاس هللا همحر  فنصملاو

 رذعو «رفسلا رذع لجأل ؛ ةصخر ةالصلا رصقو رفسلا يف ةالصلا رصق نأ ىلع هب
 . ةقشملا

 لدتسيل ؛ (رفاسملا ةالص) باب يف ثيدحلا اذه قاس هللا همحر  فنصملاو

 هللاو) ةصخر هنأل ؛ اهمامتإ نم هللا ىلإ بحأ رفسلا ىف ةالصلا رصق نأ ىلع هب

 روهمجلا هيلإ بهذ امل لدي اذهو (هّتيصعم ىتؤت نأ هرکی امك هصخر یتؤت نأ بحي
 ٌمضِيَرَصاَدِإَو ) : ىلاعت هلوقلو ؛ لضفأ رصقلاو « زئاحج ماهتإلا نأ نم

 لدي حانجلا يفنف ٠١١] : ءاسنلا | وصلا ناور صم نأ حاج ع سیاف ضر ال ایف

 . بوجولا ىلع لدي الو « ةيلضفألا ىلع
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 مارملا غولب حرش ضيرملاو رفاسملا ةالص باب.ةالصلا باتك

 ةثالث ة ةريسم جرخ اذإ | ل هللا وسر ناک 85 سنأ نعو- 5

 . لسم هأور . نيتعكر یلص خسارف ةثالث وأ لايمأ

 ٦ ۲ ٤ - ناتلأسم هيف ثيدحلا اذه :

 كك يبنلا اهيف رصقي يتلا ةفاسملا ديدحت : ىلوألا ةلأسملا

 . نوكت نيأ نم رصقلا ةيادب هيف : ةيناثلا ةلأسملا

 . (خسارف ةثالث وأ لايمأ ةثالث) : لاق « ةفاسملا ديدحت يهو : ىلوألا ةلأسملا امأ

 لايمأ ةتالث) : هلوقف (درب ةعبرأ نود ةالصلا اورصقت 1س ابع نبا نع ىتأيسو

 رييختلا هانعم سيلو « جاجحلا نب ةبعش وهو يوارلا نم كش اذه (خسارف ةثالث وأ
 « مهدنع تافاسملل ريداقم دربلاو خسارفلاو لايمألاو « خسارفلا وأ لايمألا نيب

 ةعبرأ عابلاو « عاب فلأ ليملاو , لايمأ ةثالث خسرفلاو « خسارف ةعبرأ مهدنع ديربلاف

 دقو . صاخ مساب اهنومسي ٍةفاسم لک « مهدنع تافاسملا ريدقت اذهف ؛ « عرذأ

 عمج بهذف « ةالصلا هيف رصقت 7 يذلا رفسلا يف - هللا مهمحر  ءاملعلا فلتخا

 ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيشو مزح نباو ةمادق نبا قفوملاك « نيققحملا نم

 ىواتفلا عومجمو « 9١و ۱۰/۰ یلحاو ۰ ۱۰۹/۳ ينغملا |ةفاسملل ديدحت ال هنأ ىلإ

 . هرفس يف رفاسملا هيضمي يذلا نمزلاب ةربعلا امنإ ‹ ٥٥/۲ داعملا دازو 64

 يذلاو « دازمو داز نم ةدعلا ذخأ ىلإ جاتحيو هنمز لوطل ًارفس ىمسي ناك امف

 ؛ ةريثك وأ ةليلق ةفاسملا تناك ١ ءاوس « ةالصلا هيف رصقت اذه « رفسلا ةبهأ هل ذخؤت

 : ىلاعت لاقف « هدلحي ملر ًاماكحأ رفسلا ىلع ىلع هناحبس هللا نأل

 وأ ةحابإ قعف © واصلا ماو رصف نأ حاج کک سیف ضر ال ایف بص اَذِلَو)

 ' كلذكو « رفسلا وهو « ضرألا يف برضلا قّلطم ىلع ةالصلا رصق ةيعورشم
 رمألا ىقبيف « ةفاسملا ددح هنأ حيرص حبحص ثيدح يف هنع دري مل س يبنلا

 .(191) مقرب )١(
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 ضيرملاو رفاسلا ةالص باب .ةالصلا باتك ااا ااا و عرش
nner EHA HHL HHR HN HH سولو روس FHA ظ ع هاه RAH ساس كاع عع HAYE HAE mnn FH #ا « 

 هنإف « ًارفس اذه نودعي اوناك اذإف « سانلا فرع ىلإ هيف عجريو ؛ هقالطإ ىلع
 يف لوقلا اذه نكلو « مهلوق اذهو . ناضمر يف هيف رطفيو « ةالصلا هيف رصقت

 : نارمأ هيلع ركعي ةقيقحلا

 يف هيف نوفلتخي مهنإ ثيح ‹ لاكشإ يف سانلا عقوي اذه نأ : لوألا رمألا

 كانه سيلف « نوددشتي ار نوددشتملاو « نولهاستي امر نولهاستملاف « رفسلا ديدحت
 . لصاف دح

 ناك لوألا نمزلا يفف « تاقوألا فالتخاب فلتخي نمزلا نأ : يناثلا رمألا

 ىلع وأ لحاورلا ىلع ناك هنأل ؛ ليوط تقو ىلإ جاتحي ةريصقلا ةفاسملا عطق

 ةعاس يف ذخؤت رهشألا ةفاسم تراصف « تافاسملا تيوُط دقف نآلا امأ « مادقألا

 . تالصاوملا لئاسو نم كلذ ريغو ةرايسلا يف وأ ةرئاطلا ىلع

 نأل ؛ ةفاسملا نود نمزلا رابتعاب تقولا اذه يف رفس كانه نوكي ال اذه ىلعف

 رفاسملاو « تاعاس ةدعل الإ امهنيب رفسلا جاتحي ال رخأو دلب نيب ةفاسم ذدعبأ

 عيمجل ءاج عرشلا نأب كش الو« بارش الو ماعط ىلإ جاتحي ال امر ذئنيح
 . ةعاسلا مايق ىتح نامزألاو تاقوألا

 يذلا طباضلا عضوي نأ لجأ نم ؛ ةفاسملا ديدحت نم دب ال هنأ : يناثلا لوقلا

 ال ةفاسملاب هوددحف « ملعلا لهأ روهمج لوق اذهو « هيف نوفلتخي الو سانلا هفرعي

 لوقي ثيدحف « ةحضاو ريغ ةفاسملا ديدحت ىف ةلدألا نأ ةلكشملا نكل « نمزلاب

 هنأ مولعملا نمو « درب ةعبرأ : ثيدحو « خسارف ةثالث : لوقي ثيدحو « لايمأ ةثالثب

 ظ . ريداقملا هذه نيب قرف دجوي

 ةأرملا رفس يف يهنلا ثيدح ةفاسملا ديدحت ىف انليلد : اولاق ملعلا لهأ ضعب نكل

 ةثالث ةريسم رفات نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال» . ثيدحلا يف ءاج دقف
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 مارملا غولب حرش ضيرملاو رفاسملا ةالص باب. ةالصلا باتك

 نأ ىلع لدف [(۱۳۳۸) ملسمو « (۱۰۸۷) يراخبلا هجرخأ ] «مرحم وذ اهعمو الإ مايأ

 ىلإ جاتحي ال ًارفس سيل اهنود امو « مرحلا ىلإ جاتحي ًارفس ىمسي مايأ ةثالث ةريسم
 ‹ لحارم ثالث يهو « مادقألا ىلع يشملاو « ةلحارلل مايأ ةثالث ةريسم : ينعي « مرحم

 ‹ رهظلا تقو ءامسلا دبك يف فقت نأ ىلإ سمشلا عولط نم ةلحرملاو « ةلحرم موي لك

 امف لحارم ثالث ةريسم يه ةالصلا اهيف رصقي نأ رفاسملل زوجي يتلا رفسلا ةفاسمف

 . 41/١[ عئانصلا عئادب ] ةيفنحلا لوق اذهو « زوجي الف اهنود امأو « قوف

 ةفاسملا ديدحت نأ ةياور يف ةيكلاملاو « ةيعفاشلاو ؛ ةلبانحلا : مهو نورخآ بهذو

 بهاومو « 71/4 عومجملاو ۰ 1/8 ينغملا | ةلحارلل نيدصاق نيمويب نوكي اغإ

 ثيدحلا يف ءاج هنأل ؛ ث ثالث نم ًالدب نيتلحرمب ددحي : ينعي ؛ ؛ ١41/5[ ليلخلا

 الإ نيموي ةريسم رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال» : ًاضيأ حيحصلا
 سابع نبا ثيدح كلذ ديؤيو [(515) (۸۲۷)ملسم هجرخأ ] 'مرحم وذ اهعمو

 ىلإ ةكم نم درب عبرأ نم لقأ يف ةالصلا اورصقت ال» : ًافيعض ناك نإو يتآلا
 نيب عيرسلا قيرطلا ىلع « ةكم ىلامش < فورعم دلب مسا : نافسعو «نافسع

 ةنوميم نينمؤملا مأ هيف تنفد دقو « ةكم نم وليك نينامث وحن ىلعو « ةنيدملاو ةكم
 عولط نم ةلحارلا ىلع موي ةريسم يهو ةلحرملا نإ ذإ « اهنع هللا يضر ثراحلا تنب
 ًارتم وليك ۸۰ ناتلحرملا نوكتف « ًارتموليك 1١ ةريسم لداعت لاوزلا ىتح سمشلا

 . نافسع ىلإ ةكم نم ةفاسملا يهو

 هذه عطق ءاوس « نمزلاب ال ةفاسملا ديدحعتب رفسلا ىف ذ ةربعلا نأب يناثلا لوقلاف

 | ىف ركذ امك ةعاس يف اهعطق ول : اولاق مهنإ ىتح « ةريصق وأ ةليوط ةدم يف ةفاسلا

 ‹ ةعيرتس بكارم تقولا كلذ يف مهيدل نكي مل هنأ املع « هريغو دازلا حرش

 . اوعقوتو اوروصت يذلا لثم عقو دقو لبقتسملا يف اذه نكمي : نولوقي مهنكلو
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 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب .ةالصلا باتك

 هم مم ممم ها هس سم نواه هامعاس سمع م مساس سهر سم م همام ع اسم أس سو مسام سهروو عميد عراف ممم ام و و اورو سامو هسه سم هاه و ماو سام اس سر أم همام هاه هاوس بسس م سبام هاو ممم دس سو م و سام ماهو »ا

 نأل ؛ نمزلاب ريدقتلا نم طبضأ ةفاسملاب ريدقتلا نأ كش ال لاح الك ىلعو

 « هيف نوفلتخيو سانلا كبتري الو « تاقوألا فالتخاب فلتخي ال ةفاسملاب ريدقتلا
 اذه ناك نإو ءريثك فالتخا هيف لصحيف « طبضني ال اذهف نمزلاب ريدقتلا امأ

 . ليلدلا ىلإ برقأ لوقلا

 نم هماكحأ أدتبت رفسلا نأ ىلع ليلد اذه (جرح اذإ) : هلوق : ةييناثلا ةلأسملا

 هيلع تبجو اذإف « صخرلاب أدبي ال هنإف هدلب يف ماد ام امأ « دلبلا نارمع نم هجورخ

 امنإو . اهرصقي ال هنإف رفسلا ديري ابكار ناك ولو هيف ريسي وهو « هدلب يف وهو ةالصلا
 (ضرألا يف ٌميَرَصاَدَِو ) : ىلاعت هلوقل ؛ جرخي نأ لبق هيلع تبجو اهنأل ؛ًامامت اهيلصي

 جورخلا وهو :روفسلا هانعم رفسلا نألو ؛ دلبلا نم اوجرخ اذإ الإ (متبرض) : لاقي الو

 نم رفس نم ىلع قلطي امنإو« دلبلا لخاد ناك نم ىلع رفسلا مسا قلطي الف « زوربلاو
 . دلبلا نم جرخي نأ دعب الإ راطفإلا الو رصقلا أدبي الف « زربو هنم حرخو دلبلا
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 مارملا غولب حرش ضيرملاو رفاسملا ةالص باب. ةالصلا باتك

 کب ىلإ ةيدلا نم هلل اوسر عم انجرخ ا لاق نط هنعو ۷

 “یرابلل ظفللاو

 : لئاسم هيف ثيدحلا اذه - ۷

 . جورخلا نم أدبت امنإ رفسلا ماكحأ نأ ىلع لدي (انجرخ) : هلوق : ىلوألا ةلاسملا

 متي ال رفاسملا نأ ىلع َليلد هيف (نيتعكر نيتعكر يلصي) : هلوق : ةيناثلا ةلأسملا
 ًااهذ رفسلا ةليط ةالصلا رصقي نأ ةنسلا اغإو « ةي لوسرلا ةنس فالح اذه نأل ؛ ةالصلا

 ىلع ديزت ال ةماقإ ددح وأ ةماقإ ددحي مل اذإ هيلإ بهذ يذلا دلبلا ىف هتماقإ ةدمو « ًابايإو

 صعب نع درو دقو « ةحيحص هتالصو ؛ ةنسلل ًافلاخم ناك ةالصلا متأ نإف « مايأ ةعبرأ

 . رفسلا ىف نومتي اوناك مهنأ ةباحصلا

 برغملا ةالصف . برغملا الإ تاولصلا لك يف : ينعي (نيتعكر نيتعكر) : هل

 اهنألو « اعفش تراصل ترصق ولف « راهنلا رتو اهنأل ؛ تاعكر ثالث اهنأ مولعم

 . تناك امك تيقبو « رمألا لوأ نم تاعكر ثالث تعرش

 هنأل ؛ ةالصلا رصقي هنإف رفسلا ءانثأ ماقأ اذإ رفاسملا نأ ىلع ليلذ هيف : ةثلاثلا ةلأسملا

 ىتح نيتعكر نيتعكر يلصي ناكف ةكم ىلإ ةنيدملا نم هي هللا لوسر عم انجرخ) : لوقي

 يف مالسكلا دنع هللا ءاش نإ يتأيس اذهو « ةكم يف ماقأ هنأ كش الو (ةنيدملا ىلإ انعجر

 . هعطقي وأ صخرلا لعف ىلع رمتسي له رفاسملا | اهماقأ اذإ ىتلا ةدملا ةلأسم

 و يبنلاف « تقو يأ يف ثيدحلا نبي مل (ةكم ىلإ ةنيدملا نم انجرخ) : هلوقو

 ماع ةكم ىلإ ةنيدملا نم جرخنو « عادولا ةجح ماع ةكم ىلإ ةنيدملا نم تارم ةدع حجرخ

 ظ . رومألا هذه دحأ لمتحي ثيدحلا لاح لك ىلعو « ةيبيدحلا

 )١( البخاريى)1١81١( ملسمو ؛ )399(.



 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب .ةالصلا باتك
 _ مايا

 5 ت5 د عت د ديدي د مدت عدف م عل م عن نادك #5 16 همم مامر RGAE ورم هرم هموم سهر ور مر هل م لامر ورم rae ميم لمت يقم م مم ومو

 صخر نأ ىلع ليلد هيف اذهف (انعجر ىتح) : هلوق يف : ةعبارلا ةلاسملا
 ًابيرق ناك ولو ةالصلا رصقيو رطفيف « هدلب لخدي نأ ىلإ رفاسملا اهب لمعي رفسلا
 . ًارفاسم لازي ال هنأل ؛ لخدي نأ ىلإ دلبلا نم

 متيف « رفسلا ماكحأ هّقح يف تهتنا هدلب لحد نم نأ هيف : ةسماخلا ةلأسملا

 ؛ ىلوألا ةالصلا ىلص نكي ملو هدلب لحد اذإف « ناضمر ىف ٌموصيو « ةالصلا

 عم اهيلصيل رهظلا رخأ ًالثمف « مامتإلا همزلي اذهف «رفسلا ببسب اهرُخأ هنوكل
 تقو رهظلا يلصي نأ هيلعف « رصعلا لبق هدلب ىلإ لصو مث.« ريخأت عمج رصعلا

 ماكحأ هقح يف تعطقنا هنأل ؛ رصعلا دعب لخد ول كلذكو « تاعكر عبرأ هلوصو

 امنإو « هب ٌدتعي الو « مويلا ةيقب كسمي هنإف ٌرطغم وهو راهنلا ءانثأ لحد اذإو ؛ رفسلا
 نأ لصاحلاف « الماك همصي مل هنأل ؛ مويلا اذه يضقيو « تقولل ًامارتحا كسمُي

 . هدلب ىلإ رفاسملا لوخدب ىهتنت صخرلا نأ ىلع ًاليلد هيف

 م



 مارملا غولب حرش ضيرملاو رفاسملا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ةعست يبل ماقأ لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو 2 8

 "7يراخخبلا هاور . ًاموي رشع ةعست ةكمب : ظفل يفو « رصقي ًاموي رشع

 0 شع عبس : دواد يب أل ةياور ىفو

 . "ةرشع سمح : ىرخأ يفو

 . ةرشع ينامث : لاق هاڪ نيصح نب نارمع نع هلو 4

 ةسمخ ةكم يف ماقأ هم ىبنلا نأ « هتاياورب ثيدحلا اذه يف - ۲۹٤و ۸

 : ةياور يفو « رشع ىنامث : ةياور يفو < اموي رشع ةعبس : ةياور يفو < اموي ةرشع

 هلق ىبنلا نإف « معتفلا ةوزغ يف ناك اذهو « ةدملا هذه يف ةالصلا رصقي رشع ةعست

 اهيف يقبو « لجو رع هللا رصنب ًارصتنم ًاحتاف اهلخد « مّظعملا ناضمر يف ةكم لخد

 ال هنأل؛ لوسرلا وزغل ةدعلا دعت نزاوه ةليبق نأ هغلبو « لاوش نم ًامايأ ىضمأ نأ ىلإ

 مهردابف ؛ يو هوزغب اومهف ؛ ‹ مهيلإ حرخي نأ نم مهسفنأ ىلع اوفاخ ةكم حتف هنأ مهغلب

 نيبو هباحصأو ديب لوسرلا نيب ةروهشملا نينح ةعقو تلصحو « مهيلإ جرخو

 ىلع لصح دق ناك نإو « نيملسملل رصنلا لوصح ةياهنلا تناكو « نيكرشملا

 ب ڪر کم ڪت عا دان موو ] ىلاعت لاق « ةدشو ةنحم اهلوأ يف نيملسملا

 هني هلأ م كح تيرم تلوم تدا ب شرا ڪک ن 17 اسوا مڪ ع نم

 مے م ر م

 }3 2 © نيرفكلا ارج تل دو وأورَفك م ذلت دعو اھ کرت ادونج لزناو تؤلم ِهِلوُسَر لع

 كلت كَم يسبنلا ماقأف « نيملسملل رصنلا لوصح ةياهنلا تن :اكف . [؟5- ۲٠١ : ةبوتلا |

 )١( مقرب )٠ ۸۰(و)598؟4(. ١
 دواد وبأ(؟) )۱۲۳۰( . ْ

 وبأ(؟) داود)1١؟؟١1(.

 . (۱۲۲۹) دواد وبأ(؟)

CAY 



 ورع ممم ماعم سمان يا ممو ةسهس سعه جس نورو سره هر كش85-1 85 كاش ضو سو ساو تالا هه وو سه و رو هنو صه دبس هسه ياسو أ سرو م سر عه مضا هر هاو رو راو يو سيان هه هس اواو سمو اس < 4 مم هو يد موو هرم مما باوعاو سوم ساس

 هذه نيب ضّراعت الو « ىأر اب ثدح لكو . اهديدحت ىف ةاورلا فلتخا ىتلا ةدملا

 یلص امدنع هک رمع ناك دقو « ةليوط ةدم ةكم يف ماقأ هنأ مهملاو ؛ تاياورلا

 دبع هجرخأ ] (ةالصلا اومتأف رفس موق انِإ « ةكم لهأ اي) : لوقي ةكم يف نيملسملاب

 يف ثيدحلا اذه حرش مامت رظناو «](3871) ةبيش يبأ نباو « )٤۳۷١( قازرلا

 . هيلي ىذلا ثيدحلا

CAY 



 مارملا غولب حرش ضيرملاو رفاسملا ةالص باب. ةالصلا باتك

 هتاورو . ةالصلا رصقي اموي نيرشع كوبتب ماقأ : رياح نع هلو ع

 1 لصو یف فلتخ :| هنأ الإ ‹ تراقث

 اريبك ادلب راص دقو « ةكلمملا نرغ لامش يف عقب عضوم مسا : كوبت - 5

 | نيسمحو ةئم تس نم رثكأ ةنيدملا نيبو هنيب « ندرألا دودح ىلع وهو « عرازم هيف

 هلي يبنلا غلب دقو « ماشلا دالب نم ًافرط كوبت تناكو « نينامثو تس وأ « ًارتم وليك

 بيطم تقوو « ظيقلاو رحلا ةدش يف كلذ ناكو « نيملسملا وزغل نودع مورلا نأ

 لجأ نم اهدارأ ىتلا ةهجلا ةباحصلل نيبو « كوبت ىلع وزغلا دو ىبنلا نلعأف « رامثلا

 هتداع نم ناك لب « ةهجلا مهل نيبي ال هتاوزغ رئاس ىف ب ناك دقف « اودعتسي نأ

 هدذهو 3 اهريغب ىرو ةوزغ دارأ اداف « رباب هباحصأ ىلع متكتي نأ تاوزغلا ةہهد يف

 3 تاراذتعالاو تاناذعتسالا نسم لصح ام مهسنم لصحو اولقاشت نوقفانملاف

 نوددهي ءاذكو اذك ىقليس هنإف « برعلا لثم مورلا نأ دمحم نظي : نولوقي اوناكو

 اونّطو نيذلا ناعإلا لهأ الإ دي لوسرلا عم جرخي مل هنإ ىتح « نيملسملا نولذخيو

 . هلوسربو هللاب ًاناميإ ءودعلا نمو ةقشملا نم نوقلي ام ىلع مهسفنأ

 لهأ نم ناميإلا لهأ زيمتيل ؛ هللا نم ًاناحتما تاوزغلا رخآ ةوزغلا هذه تناكو

 . ةبوتلا ةروس نم ةريثك تايآ اهيف هللا لزنأ دقو « قافنلا

 «ةدملا هذه ودعلا رظتني اهيف لزن مهنع هللا يضر هباحصأب يَ اهيلإ لصو الو

 ملف « نالذخللاو بعرلا مهباصأ كوبت ىلإ هباحصأو ةَ يبنلا مودقب ودعلا ملع املف

 ' هذه ردابو ءاج ام هنأ اوملعو « اودارأ ام اوذفني ملو « يب لوسرلا وزغ ىلع اومذقي

 . (1؟76) دواد وبأ(١)

AE 



 همم م ره مم عم ع هاهم سه ا سامهاأ»#ب سهام سام سامع ا ماساس سرس نه ها سم ساس ساس سو ساو سام هاه هاس ساس عاس ماو ساس ساما سام سام وو الامه هام عا ساس تسع ماو هام هس وام سهافاق هام اعس سمع هواك ماهم ماع

 ترصنا : ثيدحلا يف امك « بعرلاب رصن دق كَم ىبنلاو «ةوق نم الإ ةردابملا

 رجألا ىلع اولضحو « ًالاتق الو ًاسأب اوري ملو نوملسملا عجرو «رهش ةريسم بعرلاب
 . ىلاعتو هناحبس هللا نم ميظعلا

 ؛ رفاسملا ةالص باب يف هتاياورب ثيدحلا اذه قاس هللا همحر  فنصملاو

 ال ةضراعلا ةماقإلا نأو « ةالصلا رصقي هنإف هرفس ءانثأ يف ماقأ اذإ رفاسملا نأ نيبيل

 : لاوحأ اهل ةماقإلاو ملعلا لهأ دنع ليصفت اهيف ةلأسملاو « ةالصلا رصق عنق

 ةجاح ءاضقل رفاسملا ميقي نأك « ةددحم ريغ ةماقإلا تناك اذإ : ىلوألا ةلاحلا

 لوصحب ةطونم هتماقإ نأل ؛ ةالصلا رصق يف رمتسي اذهف « يضقنت ىتم يردي الو

 « هدارأ يذلا ضرغلا ىون اغإو ةماقإ وني مل وهف ء لصحي ىتم يردي ال يذلا هضرغ

 ةنس وأ ًارهشأ ماقأ هنأ ول ىتح « ةدملا تلاط ولو ةالصلا رصقيف « رفس يف لازي ال وهف

 ىتمو « ةجاح ءاضق دارأ اغإو « ةماقإ وني مل هنأل ؛ ةالصلا رصقي هنإف «رثكأ وأ

 ۰ ۰ .رفسلا لصاو تضقنا
 مايأ ةعبرأ مايألا هذه تناك نإق « مايأب ةددحم ةماقإ يوني نأ : ةيناثلا ةلاحلا

 ةحيبص يف ةكم مدق عادولا ةجح يف ديب ىبنلا نأل ؛ ةالصلا رصقي ًاضيأ هنإف لقأف

 دق نوكيف «':نماشلا موي ينعي ةيورتلا موي ىلإ حطبألاب ماقأو « ةجحلا يذ نم عبارلا
 ةددحم اهتماقإ ىون ىتلا ةدملا تناك اذإف « ةالصلا اهيف رصقي مايأ ةعبرأ ب ماقأ

 الب اهاون ديف يبنلاف « ثيدحلا اذهب المع ؛ ةالصلا رصقي هنإف « لقأف مايأ ةعبرأب

 ىلإو ىنم ىلإ رفسلا لصاو مش « ةي هجح مامتإ لبق رفسلا ديري ال هنأل ؛ كش

 نأ نيرجاهملل حمسي مل جحلا دعب كلذكو « كسانملا ءادأل ةفلدزم ىلإو تافرع
 عطقت ال يتلا ةَيونملا ةماقإلا نأ ىلع لدف « مايأ ةنالث نم رثكأ ةكم يف اوميقي
 « مايأ ةعبرأ نع داز ام امأ « اهيف كش ال هذهو « طقف مايأ ةعبرأ يه رفسلا ماكحأ

 : نيلوق ىلع ءاملعلا نيب فالخ لحم اذهف

{Ao 



 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ةالصلا باتك

 مم مام سهم اسم هسه م ع ها هاس سه هامه ساهاسه يه ساس ا ه5 © ته ته هه ته اس ظ  س رع سعات سه سه هات رع هاو سه ياو سه هاه ا سه سه ساو سام سر سه سام ساس عاش ساما ع سس ع سه ساس و ع سوو هاو سوو ساو ع سهماو هيو سهوا شا سا ساس »

 ةيفنحلا لوق وهو . ًاموي ةرشع ةسمخ ىلإ رصقي نأ هل نأ : لوألا لوقلا

 متي اهنع داز امو ةالصلا رصقي ًاموي رشع ةسمخ ةماقإ ىون اذإف « ٠١۷/١[ بابللا |

 ۰ . ًاموي رشع ةسمخ ةكم يف ماقأ هنأ ثيدحلا تاياور ىدحإ يف هنأل ؛ ةالصلا

 ينغملا | ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق وه طقف مايأ ةعبرأ هنأ : يناثلا لوقلا

 . ١[ 51/7 ليلجلا بهاومو ؛ ۲٤۲/٤ عومجملاو ء ١158-7

 وني مل هنأ ماد ام « ةليوط ةماقإ ىون ولو « ًاقلطم رصقي هنأ : ثلاثلا لوقلا

 وأ ًارهشأ ماقأ ولو « صرتي هنإف « هدلب ىلإ عوجرلا ةين ىلع وه امنإو « ناطيتسالا

 ةياورو « مزح نباو ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا لوقلا اذهو « نينس

 ‹ ۲۹/۰ یل او ‹ ٥1٤/۳ داعملا دازو ‹ ١57/55 ىواتفلا عومجم | كلام نع

 ١[. 15/7 ليلخحلا بهاومو

 هاون لوسرلا نأ تبث يذلا نأل ؛ فعض هيفو رظن هيف لوقلا اذه نأ كش الو

 ةعست وأ ءرشع ةينامث وأ« رشع ةعبس وأ « ةرشع ةسمخ هتماقإ امأو « مايأ ةعبرأ

 , ةماقإلا اهب ديم لوسرلا وني مل تاماقإلا هذه لك « كوبت يف امك نيرشع وأ « رشع

 اهيف ْمقُي ملف « نزاوه وزغل ةدعلا دعب ناك ةكم ىفف ء ودعلا لاوحأ بقرتي ناك اغإو
 ةماقإ مهي مل كوبت يف كلذكو «وزغلل ةدعلا دادعإ بقرتي ماقأ اغإو « ةددحم ةماقإ

 ودعلا مجهي ةعاس يأ يف يردي الو ءودعلا لاوحأ بقرتي ماقأ امنإو ء ةددحم

 ىف امك ءودعلل بهأتلا ىون اغ , كوبت يف ةماقإلا وني مل وهف « لاتقلا لصحيو

 ام« مايألا ةعبرألا الإ انيقي ةددحم ةماقإ انل تبثي ملف : اهانركذ يتلا ىلوألا ةلاحلا

  نّيِتُلا وه اذه « عادولا ةجح يف نماثلا مويلا ىلإ ةجحلا يذ نم عبارلا مويلا نيب

 . ددرت لحم يهف تاماقإلا هذه امأ

EA“ 



 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب .ةالصلا باتك

mmماش تسمم سمسم ساو موج مم سامع كب سهر سر هع سم مر 4و ع مانام سار اس سرر هر ها سهم ري هع م مع ع عع هاه م مها  HRH5ع خا هد سا ضاع م ع مم ممم ممم مم هم سم مرو وامها مام مهام سرع سموم  

 « نيميقملا ماكحأ ذخأي هنإف مايأ ةعبرأ نم رثكأ ةماقإ ىون نم نأ حيحصلاف

 ماكحأ هقح يف تعطقنا هنأل ؛ ةالصلا مامتإ همزليو « ناضمر ىف مايصلا همزليف

 ءالؤهف 3 ةليوط ةلم ذخأت اهنأ فورعم ةساردلاو تاعماجلا ىف لوسردی اندالب

 نومتيو 6 نيميقملا ماكحأ نوذخأيف 3 مهتمهم يهتنت نأ ىلإ ةددحم ةماقإ اوون

 اذه نال ٤ ةمذل] أربآو طوحأ اذه نأ كش الو ع ناصمر ىف نوموصيو 4 ةالصلا

 يف كشو ددرت هيفو « جرح هيف رفسلا عطقت ىتلا ةماقإلا ددحتب هل يذلا لوقلا

 . اهيلع اودمتعا ىتلا ةلدألا ةدافإ

LAY 



 مارملا غولب حرش _ ضيرملاو رفاسملا ةالص باب. ةالصلا باتك

 غيزت نأ لبق لحترا اذإ هللا 50 ناك : هن سنأ نعو - ۱

 تغاز نإف ٠ . امهنيب عمجف لن مث« ءرصعلا تقو ىلإ رهّظلا رخأ سمشلا

 ٠ هيلع قفتم بكر مث« ؛رهّظلا ىَّلص لحتري نأ لبق سمّشلا

 ىلص : حيحصلا داتسإلاب(نيغبرألا) يف ىف مكاحلا ةياور يفو

 ظ . بكر مث رصعلاو
 تزف رفس يف ناک اذإ ناك : (ملسم جرختسم) ِيف ميعن يب الو

 ( ٠ لحترا مث « ًاعيمج رصعلاو رهلفلا ىلص سمشلا

 نيب « رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا عوضوم ىف هدعب امو ثيدحلا اذه - ١

 رصقلا هلزاج نمف« رفسلا صخر نم اذه نأل ؛ ءاشعلاو برغملا نيبو « رصعلاو رهظل
 لبق لحترا اذإ ةَ هللا لوسر ناك) : ثيدحلا اذه يفو « هنع ةقشملا عفدل ؛ عمجلا هلزاج

 نأل ؛ برغملا ةهج ىلإ سوؤرلا ةتماسم نع اهلاوز : هانعم سمشلا غيزو (سمشلا غيزت نأ
 : لاق يف « سوؤرلا قوف ء ءامسلا طسوتت نأ ىلإ قفألا يف عفترت لازت ال تعلط اذإ سمشلا

 - ًاريسي ولو - برغلا ةهج ىلإ سوؤرلا نع تاز اذإف . تطسوت ىنعمب « سمشلا تماق
 ولا خیا قو سر تكا سئ حاز لاقي

 : ءارسإلا ] (ِلِيلاٍقَسَعَدلِإ مسلك وُلد ةداَصل ا وقأ) : ىلاعت لاق دقو « دحاو ىنعم

 0 رن كلذ فرعيو ‹ برغملا ةهج ىلإ لاوزلا : هانعم كولدلاف

 « تلاز اهنإف ًاليلق ولو قرشملا ةهج نم لظ رهظ اذإف « لظ كانه نوكي ال تطسوت
 غيزت نأ لبق رفس يف لحترا اذإ) : هلوقف « رهظلا ةالص تبحوو سمشلا تلاز اذإف

 اذإو هريخأت عمج رصعلا عم اهألصو رهظلا رخأ ‹ لاوزلا لبق : ينعي (سمشلا

 ۰ . بكر مث رهظلا ىلص سمشلا غيزت نأ دعب لحتر

 ؛)ملسمو « (1117) يراخبلا )١(
 .(١همك) ملم جرختسم (۲)

 م



 ضيرملاو رشاسملاةالص باب .ةالصلا باتك ااا واب عرش
RBH rr rrr Hnهمام سهو ده سو معو هوو و ماس سه ممم سم جه سم معو سم سماع  mA nmr rrr RHRهام  rmnريم سنام همم ها لام  

 عمج ىلع ليلد ةياورلا هذه يف نوكيف « ثيدحلل ىلوألا ةياورلا هذه

 نأ دعب لحترا اذإ ناك ديم لوسرلا نأل ؛ ميدقتلا عمج مدع ىلع ليلدو « ريخأتلا

 مكاحلا اهاور يتلا ةيناثلا ةياورلا نكل « بكر مث طقف رهظلا ىلص سمشلا غيزت

 . بكر مث « رهظلا عم اهالصو رصعلا مدق سمشلا غيزت نأ دعب لحترا اذإ هنأ ميعن وبأو

 ىّلصت نأ : هأنعم ميدقتلا عمجو « ميدقتلا عمج ىلع ليلد ةياورلا هذه ىفف

 عمجو ميدقتلا عمج ىف اوفلتخا هللا مهمحر  ءاملعلاو « ىلوألا تقو يف ةيناثلا

 : لاوقأ ةثالث ىلع ريخأتلا

 ميدقتلا عمج 4 نارمألا روحي هنأ ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةليانجلا دنعم : لوألا لوقلا

 ناك نإف « هب ققرألاب لمعي رفاسملاو « هتاياورب ثيدحلا اذهب المع ؛ ريخأتلا عمجو

 ٠۲۷/۳ ينغملا ] رخأ ريخأتلا عمج هب قفرألا ناك نإو « مدق ميدقتلا عمج هب قفرألا

 . [155/7 ليلجلا بهاومو « 757/4 عومجملاو

 ىف الإ «ريخأت عمج الو ميدقت عمج ال « ًاقلطم عمجلا زوجي ال هنأ : يناثلا لوقلا

 هناحبس هللا نأب مهتجحو « ۸۹/١[ طوسبملا] ةيفنحلا بهذم اذهو « ةفلدزملاو ةفرع

 ( توفر ابك تسسيِدِموُمْلا َلَع تناك َهوَلَّصلاَنإ ) : لاقف اهتقو يف ةالص لك ضرف
 اولمحو « سانلل كلذ نيبو « اهتقو يف ةالص لك ىّلص ديب ىبنلا نأ [١٠؟:ءانلا]

 ءاوس  ىلوألا رخؤي نأ : وهو « يروصلا عمجلا ىلع ثيدحلا اذه ىف دراولا عمجلا

 اذه رهاظف « اهتقو لوأ يف اهيلصيف ةيناتلا مدقيو « اهتقو رخآ ىلإ  سرغملا وأ رهظلا

 اذهف ءاهتقو يف ةالص لك ءادأ وه اغإو عمجب سيل ةقيقحلا يف نكلو عمج هنأ

 ريغ اذهف ريخأتلاو ميدقتلا هانعم يذلا عمجلا امأ « زئاج وهو يروصلا عمجلا مهدنع

A۹ 



 مارملا غولب حرش ضيرملاو رفاسلا ةالص باب. اب ءةالصلا باتك

 مم بجبن هم مم PRPS قمم قلت HRS مم سامو م م مهن اه سم وو م سيم Eb مسمع همم HRP ممم ناموس نم مج هر مم ممر شي هموم و رماه روم راه هس رماه رو قس سيم عرامش سينام اهم ممم

 ‹ زوجي الف ميدقتلا عمج امأو « طقف ريخأتلا عمج زوجي هنأ ؛ ثلاغلا لوقلا

 ٠ كلام مامإلا نع ةياورو ؛ [ الل ىلحا رظني | يرهاظلا مرح نبا بهذم اذهو

 لحترا اذإ ناك) : ثيدحلل ىلوألا ةياورلاب المع ؛ ملعلا لهأ نم ةعامج هب لاقو

 . امهنيب عمجف لزن مث رصعلا تقو ىلإ رهظلا رخأ سمشلا غيزت نأ لبق رفس يف
 ىلع مهدنع اذه لدف (بكر مث « رهظلا ىلص لحتري نأ لبق سمشلا تغاز نإف

 زاوج وهو «روهمجلا هيلإ بهذ ام هللا ءاش نإ  حجارلا بهذملا نأ كش الو

 ؛ مهوحن احن نمو ةيرهاظلل ًافالخو « ةيفنحلل ًافالخ « ريخأتلا عممجو ميدقتلا عمج

 . ةلأسملا هذه يف حجارلا وه اذه « اذهو اذهب دم يبنلا نع ةنسلا دورول

4 



 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب .ةالصلا باتك در _ مارملا غولب حرش

CTYع كوبت ةوزع يف دو هللا لوسر عم انجرخ : لاته داعم نعو -  

 ءاشعلاو برغملاو « اعيمج رصعلاو رهظلا ىلصي ناكف
 . لسم اور < : اعيمج

 رصعلاو رهظلا نيب عمجي ناك ةي لوسرلا نأ هيف « لمجم ثيدح اذه - ۲

 لمحيف «ريخأست عمج وأ ميدقت عمج وه له نيبي مل نكل « ءاشعلاو برغملا نيبو
 لزن اذإ رفاسملا نأ ىلع هقالطإ ¿ نم اولدتساو ؛ هلبق يذلا ثيدحلا ليصفت ىلع اذه

 امك ةعبرأ وأ ةثالث وأ نيموي وأ ًاموي ماقأ نوكي نأك « ةالصلا عمجي نأ هل هنإف ًالزنم

 عمجلا هلزوجي هنإف ًالزان ناك ولو ةدملا هذه يف رصقلا هل زوجي هنأ ماد امف « قبس

 نيب عمجي كوبت ةوزغ يف هنأ ركذ هنأل ؛ كلذ ىلع لدي ثيدحلا اذهف « ًاضيأ

 . كوبت يف هلوزن لمشيو « ًابيآو ًابهاذ ةَ هريسم لمشي اذهو « نيتالصلا

 زوجيف رصقلا هل زوجي ماد امو « عمجلا هل لزانلا نأ ىلع همومعب ثيدحلا لدف

 يف ةالص لك يلصي نأ ًالزان ناك اذإ لضفألا نكلو « الزان ناك ولو عمجلا هل

 : ةالصلا رصقي ناك ةثالثلا قيرشتلا مايأ ىنم ىف هتماقإ ةدم ةَ يبنلا نأل ؛ اهتقو

 ةنس نم فورعملا وه اذه ‹ عمجي الو اهتقو يف ةالص لك ىلصي ناك هنكل

 هنأل ؛رصق نإو عتقو يف ةالص لك يلصي نأ لزانلل لضفألا نأ ىلع لدف

 ىلإ هب ةجاح الف لزان اذهو « هنع افيفخت ريسلا هب دج نمل عمجلا عرشي امنإ
 « قيرشتلا مايأ ىنم يف هيي يبنلا لعف امك ءاهتقو يف ةالص لك يلصيف « عمجلا

 . لزان وهو رصحلاو رهظلا نيب ةفرع يف حج لوسا نأ اذه ىلع دري دق نك
 ب لوسرلا نأب اذه نع باوبجلاو « لزان وهو ءاشعلاو سرغملا نيب ةفلدزم يف عمجو

 نأ لجأ نم لزان وهو ميدقت عمج رصعلاو رهظلا نيب عمجف ةفرع يف اذه لعف

 ةفلدزم يف كلذكو « مالسلاو ةالصلا هيلع كلذل غرفتيو ءاعدلاو فوقولا لصتي

 )١( مقرب )7١5(.



 مارملا غولب حرش ْ ضيرملاو رفاسملا ةالص باب. ةالصلا باتك

 5 د ت5 ع مم م عمم ممم همم لااا همام ماو م مرام سم همام امم همام ERA ممم همس هم مهم نر ليهو هميم مهم هيو م هر همس هع م اور م ع سهم ف ماس مام nnn ممم

 . ةحارلا لجأ نم ةفلدزم ىلإ ةفرع

 عم اهتقو ىف ةالص لك يلصي هنوك نكلو عمجلا هل زوجي لزانلا نأ لصاحلاف

 . هل لضفأ اذهف رصقلا

 اذإ نيرفاسملا ضعب نأ وهو « هيبنت ىلإ جاتحتو عوضوملاب قلعتت ةلأسم انهو

 نحن : نولوقي مهنكل « ناذألا نوعمسي مهو مهبناجب دجسملاو ءام دلب ىف اوناك

 الو ‹ نوعمجيو تدورصتقيف نولصي مهنإ لب « دجسلا ىلإ نوبهذي ال مث « نورفاسم

 نعو « ةعامجلا نعو « دجسملا نع مهرخأت نسكل « مهل زئاج رمأ !له نأب كش

 مهل لضفألاو نسحألاو مهب قيلألاف « ةريثك لئاضف مهيلع توفي اذه نذؤملا ةباجإ

 اومتيو « لئاضفلاو رجألا يف نيملسملا اوكراشيو نيملسملا عم اولصيو اوبهذي نأ

 . همامإل عبت مومأملا نأل ؛ مامإلا عم ةالصلا

۲ 



 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب . .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ل هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبأ نعو- ۲۳

 هاور "نافسع ىلإ ةكم نم « درب ةعبرأ نم لقأ يف ة ةالصلا اورصقت الزر

 نبا هجرخأ اذكو« فوقوم هنأ حيحصلاو 4 فيعص دانسإب ىنطقرادلا

 1 . ةي

 ىتمأ ري ' زل هللا لوسر لاق : لاق : هذ رباج نعو _ ٤

 هجرخأ 7 «اورطفأو اورصق اورفاس اذإو « اورفغتسا اوؤاسأ اذإ نيذلا

 ۰ رصتخم ىقهيبلا دنع بيسملا

 ةالص ىلع مالكلا ةيادب ىف هيلع مالكلا انمدق : لوألا ثيدحلا - ۳

 3 سابع نبا مالك نم هنأ حيحصلا , ينعي (فوقوم هنأ حيحصلا ) : هلوقو « رفاسملا

 نبا داهتحا نم هنآ ماد امو 4 لوس نم نسا 0 داوا نم نمو

 ءىرخألا ةلدألاب ىوقتي هنإف فعض هيف ناك نإو ۳ ثيدحلاو - €

 | نيتلاسم ىلع لدي وهو « حيحص هانعمو

 ال (اورفغتسا اوؤاسأ اذإ نيذلا) ةمألا لضفأ : ينعي (يتمأ ريخ) : ىلوألا ةلأسملا

 باب حتف هنأ العو لج هللا ا ا یا الا ناك

 هنوكو « هيلع سوتيو هلرفغي العو لج هللا نإف رفغتساو دبعلا نات اذإف « رافغتسالاو ةبوتلا

 هناحبس هللا ىلإ أجلي هنأ  ًاضيأ  هيفو « هتطخو هبنذب فرتعي هنأ هيف ًالوأ اذه نإف رفغتسي

 . ةيادبلا صقنب ال ةياهنلا لامكب ةربعلاو « هلضف ىلع ليلد وهف « هب قلعتيو ىلاعتو

 . كورتم وهو « دهاجم نب باهولا دبع هدانسإ ىفو « ۳۸۷/١ ىنطق رادلا(١)

  ًاضأ هيفو « ظفحلا ئيس وهو < ةعيهل نب هللا دنع هدائسإ ىفو < (1o0) ىناربطلا 0

A 



 مارملا غولب حرش ضيرملاو رفاسملا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ممم يور ميم هه اس ههه شه شاش سرسور mA مه ره و هام مهووس EREBEYA HEMERENG ع وو واو كاش ساس م ماما

 لمكتف بوتيو رفغتسي هنكلو « صقن هدنع ةيادبلا يف ناسنإلا نوكي دقف
 نم نأل ؛ بات مث بنذأ نم هبنذب ريعي ال هنإف اذل ؛ لضفلا هل لصحيو هتياهن

 . ةلأسم هذه . هيلع هللا بات ات

 رفاسملل ةالصلا رصق نأ هيف (اورطفأو اورصق اورفاس اذإو) : ةيناثلا ةلأسملا

 لضفأ رفاسملل ناضمر يف راطفإلا نأو « هتالص تحص متأ ولو « مامتإلا نم لضفأ
 . لضفألا فالخ هنكلو « همايص حص ماص ولو « مايصلا نم

۹٤ 



 ضي هرملا و رفاسملاةالص باب ةالصلا ب باتك 7 ٠ دل ما رملا غولب ح رش

{Toيب تناك : لاق امهنع هللا يضر نصح نب نارمع نعو  

 ملنإف« . ًامئاق لص" لاقف ؟ةالصلا نع ل يبنلا تلأسف « ريساوب

 17! يراخبلا هاور "بنج لعف عطتست مل نإف « ادعاقف عطتست

 هداع دقو « مسالا اذهب ةفورعم لازت الو « ناسنإلا ةدعقم يف نوكي ضرم : ريساوبلا

 عطتست مل نإف « ًامئاق لص) : لاقف « ضيرم هنأل ؛ ةالصلا نع هلأسف « لَم يبنلا

 ةالص باب يف ثيدحلا اذه ركذ فنصملا(بنج ىلعف عطتست مل نإف « ًادعاقف
 وهف الإو « عمجلا هل حيبي رذع هل رفاسملا نأ امك رذع هل ضيرملا نأ عماجب « رفاسملا

 . مدقت دق

 نكلو « ةالصلا ةفص باب رخأ ىف امدقت هدعب ىذلا ثيدحلاو ثيدحلا اذه

 عمججلا ىلإ هتجاح يف رفاسملا هبشي ضيرملا نأل ؛ ةبسانملل انه امهداعأ فنصملا

 يلصي ءرملاق < ؛ هلاح بسح ىلع يلصي نأ ىلإ ًاضيأ ةجاح يف وهو « نيتالصلا نيب

 عب اهناكرأ نم نكر ةضرفلا يف مقل نالو «مايقلا ةضيرفا يف لصألا نالا ًامئاق

 انهو [584 : ةرقبلا |( | اوموقو) : ىلاعت هلوقل ؛ زجعلاب الإ طقسي الو « ةردقلا

 امأو « ةعاطتسالا عم نكر ةشيرفا يف ماا نأ ىلع لدف (ًامئاق لص) : يك لوقي

 ىلع هتردق عم ًاسلاج ىّلص ولف « لضفأ وه نكلو « انكر سيل مايقلاف ةلفانلا يف
 ةلفانلا يف ًاسلاج ىلص اذإ امأ « مئاقلا رجأ فصن هل نكلو « ةحيحص هتلفانف مايقلا

 مايقلا ضيرملا عطتسي مل اذإ : يأ (ادعاقف عطتست مل نإف) . ًالماك نوكي هرجأف رذعلل

 « هتبقرو هسأرب دوجسلاب نویو ۽ ترو هسأرب عوكرلاب ئمويو « ادعاق ىلصي هنإف

 اضيأ كلذكو « ضيرلا ةالص هذه « عوكرلل هئايإ نم ضفخأ دوجسلل هؤايإ نوكيو

 ىلع نوكيو ةلبقلا ىلإ ههجو لعجي نأب بنج ىلع يلصي هنإف عطتسي مل نإ

 )١( مقرب )/١١11(.



 مارملا غولب حرش ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ةالصلا باتك

 من ع ع يح ل ع ع ع الا ا ا ل ل لالا ا ا ا ا و ا اا اا اة ل ا ل ا ا اال

 هسأرب ئمويو « ةلبقلا ىلإ ًاهجوتم نميألا بنجلا ىلع نوكي نأ لضفألاو « هبنج
 : هبنج ىلع وهو هسأرب ءاميإلا عطتسي مل اذإو . هبنج ىلع وهو دوجسلاو عوكرلاب
 . هبلقو هفرطب يلصي

 ناك اذإ هنأ ىلإ اوبهذ هريغ ةعامجو ةيميت نبا مالسإلا خيشك ءاملعلا ضعبو

 قح يف لحارملا رمخآ نأل ؛ ةالصلا هنع طقست هبنج ىلع وهو ءاميإلا عيطتسي ال

 . ال ناك اذإف « هسأرب ئمويو هبنج ىلع ىلصي نأ ثيداحألا يف ءاج امبسح ضيرملا
 هنأ ىلع ليلد ال هنأل ؛ ةالصلا هنع طقست هنإف هبنج ىلع وهو هسأرب ءاميإلا عيطتسي

 نأ كش ال : طايتحالا نكلو ۷۲/۲١[ ىواتفلا عومجم |  هبلقب وأ هفرطب يلصي

 . ةالصلا رضحتسيو « هبلقبو هفرطب ئموي نإ نسحألا
 قفرألا بسح ريخأت عمج وأ ميدقت عمج نيتالصلا نيب عمجي نأ هل كلذكو

 ضّرعت هيف سيل ثيدحلاف الإو . هلجأ نم ثيدحلا فنصملا قاس يذلا اذه « هب

 . رفاسملاك « عمجلا ىلإ هتجاح ضيرملا ةلاح نم مزلي نكلو ؛ عمجلل

۹7 



 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب. .ةالصلا باتك | مارملاغولب حرش

CTىلع يص ءار ًاضيرم 2 'يبنلا داع : لاق هه رباج نعو  

 مو الإو « تعطتسا نإ ضرألا ىلع لصا : لاقو « اهب ىمرف « ةداسو

 وبأ ححصو « ىقهيبلا ءاور ؛كعوكر نم ضفخأ كدوجس لعجاو ءاعا

 . هفقو متاح

 ال ناك اَّلو ٠ ضيرم لجر وهو « دهتجا لجرلا اذه نأ ثيدحلا يف - ١

 دجسي ةعفترم ةداسو عضو ضرملا ةقشم نم ضرألا ىلع دجسي نأ عيطتسي
 دجسا : ينعي (ضرألا ىلع لص) : هل لاقو « اهاقلأو ب ىبنلا اهذخأف « اهيلع

 ئموأ « سلاج تنأو (ء اإ ئموأف) عطتست مل نإف (تعطتسا نإ) ضرألا ىلع

 ىذلاو ثيدحلا اذه لدف (كعوكر نم ضفخأ ككدوجس لعجاو) ءاعإ كسأرب

 : هلبق
 . ضيرملا ةدايع ةيعورشم ىلع : ًالوأ

 ةهجولا ىلإ ههجوي هنإف ضيرملا راز اذإ ملعلا بلاط نأ ىلع لد : ًايناث
 نوكت نأ ىغيبني ني الو ءرهطتي فيكو يلصي فيك همأعيو « هتدابع يف ةحيحصلا

 هءوضوو هتالص همّلعيو هلاوحأ دقفتي نأ يغبني لب « طقف مالس درجم ةرايزلا

 ببسب ةالصصلا نولمهي ىضرملا رن كأ نإ ذإ « تايفشتسملا يف مويلا هارن ام اصوصخ

 نوعيطتسي ال مهنأ مهمعز ب ىفشتسملا يف اوماد ام نولصي ال اجرلو « مهلهج

 . ةالصلا

 ملعلا ةبلط نأ ولف « هلهج ببسب اهّلصي مل تاولص هيلعو ناسنإلا تومي دقو
 ةوعدلا ساسأ وه اذهف « مهنيد ماكحأ ىضرملا نومّلعي تايفشتسملا نوروزي امدنع

 . تادابعلا ماكحأ حرشو « ةيعرشلا ماكحألا سانلا ميلعت وهو « اهبلو

 )١( ىقهيبلا ۲/۳۰٠ .

 عذاب



 مارملا غولب حرش ضيرملاو رفاسملا ةالص باب.ةالصلا باتك

 لسعجيو « هسأرب دوجسلاو عوكرلاب موي هنأ « ضيرملا ةالص ةيفيك هيف : ًاثلاث

 . هعوكر نم ضفخأ ءاعإلاب هدوجس
 وأ قودنص وأ ةداسوك هيلع دجسي اش لعجي نأ ضيرملل زوجي ال نأ هبف : ًاعبار

 ثلكيال ) : :ىلاعت لاق د قف هلل هعرشي مل يذلا فّنكتلا نم ةهف رش
 ( جرح نم ِنِدلاٍق ِكَلَع لعجامو» : لاقو [(م1:ةرقبلا] 4 هَعَسْوال اات
 . مم: جحا |

۹۸ 



 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب .ةالصلا باتك _ مارملاغولب حرش

 ىّلصي ب ىبنلا تيأر : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو- ۷
 . ٩ کاملا هححصو « ىئاسنلا هاور . اعبرتم

 ىف هنإف اسلاج ىلص اذإ ضيرملا هلعفي ام ةفص هيف ثيدحلا اذه - ۷

 . سأب ال سلج ةفص يأ ىلعف الإو لضفألا وه اذه ًاعبرتم نوكي مايقلا لحم

 . دوعقلا نوكي ةفص يأ ىلع نبي ملو (ادعاقف عطتست مل نإف) : لاق هك هنأل

 )١( ىئاسنلا ۳/ ۲۲٤مکاحلاو ء ١/358 .
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 ةعمجا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا عولب حرش

 ةعمجلا ةالص باب

 اعمس امهنأ « مهنع هللا يضر ةريره يبأو رمع نب هللا دبع نعو ۸
 وأ تاعمجلا م يعدو نع ماوقأ نيهتني :٠ هربنم داوعأ ىلع لوقي هللا لوسر

 لسم هاور «نيلفاغلا نم ننوكيل مث مهبولق ىلع هللا نمتخيل

 مضب ةع لاو « ةخل ميلا حتفو ميجا مضب عما (ةعمجلا باب) هللا همحر لاق

 ميجلا مضب ةعمج : لاقيو « روهشملا وه اذهو « ةعمج : لاقيف « روهشملا وه ميملاو ميجلا
 « ةعماج ىنعمب ةعمج يهف « اهيف نوعمتجي سانلا نأل كلذب تيمس دقو « ميلا ناكسإو

 ىلع اهب زاتمت ةميظع لئاضف اهلف « ًاريثك ًاريخ اهيف عمج هللا نأل ؛ كلذب تيمس : ليقو

 . مالسلا هيلع مدآ قلخ اهيف عمج هللا نأل ؛ كلذب تيمس : ليقو « تاولصلا نم اهريغ

 هذهل هللا هراتحخا دقو « عوبسألا ديع وهو « مايألا ديس وهف « ميظع لضف هيف ةعمجلا مويو
 «دحألا موي ىراصنللو « تبسلا موي دوهيللف « ممألا نم اهلبق ناك نم هنع لضأو « ةمألا

 هيف « ةعمجلا موي سمشلا هيف تعلط موي ريح : كَم لاق « مايألا لضفأ وه ةعمجلا مويف

 [(46:) ) ملسم هجرخأ ] ؛ةعاسلا موقت هيفو « اهنم جرخأ هيفو « ةنجلا لخدأ هيفو « مدآ قا

 قلخ « هللا نأل قلخلا هيف لماكت يذلا مويلا وهو « ةميظع ثادحأ هيف تلصح موي وهف

 قلخ هيف لماكت « ةعمجلا موي اهرخآو دحألا موي اهلوأ مايأ ةتس يف ضرألاو تاوامسلا

 لهأل عرشف « ةدابعلل ةميظع تاعامتجا ةمألا هذهل هللا عرش دقو « ضرألاو تاوامسلا

 دلبلا لهأل عرشو« سمخلا تاولصلا يف ةليللاو مويلا يف تاعامتجا ةسمخ تار اجلا

 عرشو « ةعمجلا ةالص يف مهلك دلبلا لهآ هيف عمتجي ةعمجللا موي وه ًايعوبسأ اعامتجا

 : تاعامتجا ةثالث هذهف « ديعلا ةالصل وه ًاضيأ دلبلا لهأل ًايونس ًاعامتجا

 )١( مقرب )856( .



 مارملا غولب حرش ةعمجلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 م مهنه مام م م مهم عه مع ساس ها م م سم سنو همهم مه ع ع مج هامه ساروا سش سا سام هاه هاش جاها هاه و هما ور 4 رو هات هاه قاع وام مرو همم عاس هامه سو ياماما همت ع هاف ادهماعهاع عي اس سقف ماع م م دعو هاهو

 ١ سمخلا تاولصلا يف تارم سمح يموي عامتجا .

 . ةعمجلا ةالصل عامتجالا وهو يعوبسأ عامتجاو  ؟

 "  نيديعلا ةالصل عامتجالا وهو يونس عامتجاو .

 عامتجالا وهو « ًايونس اهبراغمو ضرألا قراشم نم ةمألل ربكأ عامتجا كانهو

 .عيمجل جحلا كسانم ءادأل ةسدقملا رعاشملا يف عامتجالاو « ىنمو ةفلدزمو ةفرع ىف

 ريخلا ىلع عامتجالا نيد السا نيدف « اهبراغمو ضرألا قراشم نم نيملسملا

 قرفتلا نع ىهنيو « ةملكلا عامتجا يلإ وعدي وهو « بولقلا فالتئاو ةدابعلاو
 هللا نسر ماذهف لاذع ةقرفلاو ةمحر عامتجالا ذإ« تتشتلاو فالتخالاو

 . ةمآلا هذهب ىلاعتو هناحبس

 « لقتسم ضرف اهنإ : يأ« تقولا ضرف يهو « ةعمجلا ةالصب ةعمجلا موي هللا صتخاو

 : اهتماقإ طورش لماكتت ملوأ « تتاف اذإ اهنع الدب رهظلا نوكت اغإو « اهنع ًالدب رهظلا تسيلو

 هللا لاق« يعرش رذع هل ناك اذإ الإ روضح ا ىلع رداق ملسم لك ىلع نيع ضرف يهو

 ةَعمَجْلا موننم وواصل مواد اَوئماَءَندَل :{e ىللعتو هناح لس
 رع اس يجب ع اج حاس ع 10 e لس ع ےس م ل

 الصلات اد رشکت رش نإ كل ع م اذ عيل اوردو أ رو لل اوعساف

 0 ت ےس رف ےہ ل ر 2

 اوا اَدِإَو حلفت لعل اريك هللا أ او داو هلآ لصف نم ًاوغناو ضرالا ىف ًاورشتناف

 رو و د

 هلا رکی نيو قا نب اک هل تا ا کک ا ايل د وأ ةر

 [5-11:ةعمجلا] € ل تر ١

 ' « ةيويندلا لامعألا كرتسب مهرمأو ءادنلا دنع اهيلإ يعسلاب سانلا هناحبس رمأف
 . مهحاصم ماوق امهب نيِذلَلا ءارشلاو عيبلاك « سانلا لامعأ مهأ نم تناك ولو ىتح

 . روضحلا ىلع ًارداق ملسم لك ىلع نيع ضرف اهنأ ىلع لدف

 ه1



 ةعمجلا ةالص ب

 055 ديدي د عميد TEES evra a هيو م vetan ممم يروم سه م راس م مرر مم و يما سر و ا ام ورم هم و ورام هوم و همر م م مام م لعل

 نم «رذع ريغ نم ةعمجلا ةالص نع فّلخت نم ىلع ديدشلا ديعولا ءاج دقو

 : هربنم داوعأ ىلع لوقي ناك دَ ىبنلا نأ) فنصملا هركذ يذلا ثيدحلا اذه كلذ

 نم ننوكيل مث « مهبولق ىلع هللا نمتخيل وأ تاعمجلا مهعدو نع ماوقأ نيهتنيل
 دقف ‹ داوعألا نم عونصملا ربنملا ىلع بطخي وهو : ىنعي : هربنم داوعأ ىلع (نيلفاغلا

 ناك راصنألا نم ةأرما نإ مث « ةلخن عذج ىلع عيكتيو بطحي رمألا لوأ ىف ذب ناك

 ةف يبنلا ليقف « اربنم اهمالغ هل عنصي نأ هيك يبنلا ىلع تضرعف « راجن مالغ اهل

 ضرألا يف تبني لشثألا نم عون ءافرطلاو « ءافرطلا داوعأ نم اربنم هل عنصف « كلذ

 ثالث هل تناكو« و هيلع بطخو « داوعألا هذه نم ربنملا هل عنصف « ةخبّسسلا

 ‹ نامثع مث « رمع مث ءركب وبأ هدعب نم هيلع بطخي ربنملا اذه يقب دقو « تاجرد

 « تاجرد تس راصف « تاجرد ثالث اظ ةيواعم دهع ىلع هيف دز مث "يلع مث

 هيف ثيدحلا اذهق ءربنملا هعم قرتحاو « دحسملا قرتحا نأ ىلإ ًادوجوم رمتساو

 : ليلد

 نوكيف « هتوص اوعمسيو « سانلا هاريل ؛ربنم ىلع بطخي مامإلا نأ ىلع : ًالوأ

 نأ ةبطخلا يده نمف« ربنملا ريغ ىلع بطخ ول امم هيبنتلاو ريثأتلا يف غلبأ كلذ

 نإف « تافلاخملا نم سانلا فيوختو ركنملا زاكنإ ًاضيأ ثيدحلا اذه يف) : ًايناث

 نيهتنيل) : لاقف « كلذ ىلع دعوتو « ةعمجلا ةالص نع فّلختلا نم ردح هيو ىبنلا

 (عد) ردصم وهو « كرتلا : هانعم عدولاف « مهكرت نع : ينعي : (مهعدو نع ماوقأ

 هنم جرحني ال ثيحب هطبضو هطبرو ءيشلا نم قاثيتسالا : هانعم ةغللا يف متخلا

 فيلغت انه دارملاو « دوقنلا ىلع سيكلا متخ لثم « ءىش هيلع لخدي الو « ءىش

 بولقلا ضارمأ نم وهو « ةيادهلاو رونلا اهيلإ لصي ال ثيحب اهطبرو بولقلا

o. 



 ما رملاغ ولب حرش ةعمجلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ببست يصاعملاف |؛ : ةرسقبلا] 5 وسخ عهركَصنأ لع م هوس عو هول لعام

 بوملقلا يف رثؤت بونذلا نإف « [14 :نيففطلا] rE) » بولقلا ىلع متخلا
 الف  هللاب ذايعلاو  فّلغُتو ىطغتف , اهيلع مّتخي ىتح كلذ دتشي دقو « ضرملاب
 دشأ هذهو « اهباحصأل ةبوقع ؛ ريكذتب الو نآرقب رثأتت الو « ةظعوم اهيلإ ذفني

 وأ  لتقلاب وأ « توملاب وأ همسج يف ضرملاب بقاعي ناسنإلا نوك نإف « تابوقعلا
 ٠ ةبوقع نم فخأ تابوقعلا هذه لكف « لالا باهذب وأ « حارجلاب وأ « ءاضعألا عطقب

 ببسلا اهنمو « ىصاعملا هببسو « ريخ لك دقف هبلق يف ناسنإلا بقوع اذإف , بلقلا
 ' لج هللا طبري ام ًاريثكو « تاعمجل اعمجلا مهعدو وهو ؛ ءالؤه بولق ىلع هللا متخ يذلا
 : ىلاعت هلوق يف اسمك « بونذلا نيسبو ةبوقعلا هذه نيب العو
 هذهو (مهبولق ىلع هللا نمتخيلوأ) : لوقي انهو ¢ نيكي وت م يرل دار لہ6 )
 بولق ىلع متخي هللا نأب كلذ ىلع مسقأ ةت هنأك < مسقلا مال اهيف ماللا ةغيصلا

 مهسفنأ نع نولفغي (نيلفاغلا نم ننوكيل مث)رخآ مسق اذهو (ننوكيل مث) « ءالؤه
 نع لفغي ناسنإلا نأ يهو « ةيقيقحلا ةلفغلا يه هذهف « ًاريخ مهسفنأل نومدقي الف

 ‹ ةميهبلاك نوكيف ؛ هسفنل هبتني الو « ارض اهنع عفدي الو ءًاریخ اهل مدقي الف هسفن
 مارو ىلاعت لاق امك « هنم ًالاح نسحأ ةميهبلا لب
 ١9[ :رشحلا] | € يش مات ارد نیلا ایک اکو ) : ًاضيأ لاق امكو « [1۷ : ةبوتلا |

 ىلع ةردقلا عم نيملسملا نايعأ ىلع ةعمجلا ةالص بوجو ىلع ليلد اذه يفف

 العو لج هللاو , اهنع فلخت نمل ديدشلا ديعولا اذه ركذ كف لوسرلا نأل ؛ اهروضح
 نِ ووصل تو واد ارم نيل ااا ) : لاقف « نينمؤملا مرمع اهيلإ يعسلاب رمأ
 رک ذو ةالصلا ىلإو ةبطخلا ىلإ اوبهذا : يأ [+ : ةعمجلا] أذ اوم َةَمْمْجْلآ وب
 سالا نواهت دقف «نآلا فسألا عم نكل ء ًاضيأ ةالصلا هب داريو ةبطخلا هب داري د هللا

 مهتوفت امبر ىتح ةعمجلا ةالصل روضحلا نع نورخأتي اوراصف ءرمألا اذه يف

 ١م



 ةعمج لا ةالص باب . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 عمم م دم مسمع همه وده سه سو ن4 سه ترعب هاه م هاش ه هو عمن سو سابناول ساو يه اما سواق سان# سيرارو هاا سهناسه هما هيض سره هاه سه سمج عامه ماه سمت 4قه مو هل سس سو هاه سه سس عه هاوي ام عوج اه ساعلاو

 امبر لب ءريخلا اهيف ىتلا ةبطخلا مهتوفت . ةماقإلا دنع الإ نورضحي الف « ةالصلا

 ءالؤهل لصحت نيأ نمف« لسكلا الإ مهب رذعل ال  ةعمجلا ةالص ضعب مهتوفي

 ىقلي امم اوديفتسيو ةبطخلا اورضحي لاذإ نوديفتسي نيأ نمو . !؟ںولقلا ةايح

 الصأ رضحي ال نم امأ « ةميظع ةراسخ هذه !؟ىلاعتو هناحبس هللا ركذ نم اهيف

 دوعت اذإو « هبلق ىلع متخي نأب هللا هدعوتي اذهف ةعمجلا ةالص نع فلختيو

 ةالص كرت ىلإ رمألا هب لوؤي هنإف « ًائيشف ًائيش روضحلا نع لساكتلا ىلع ناسنإلا
 ءاج هنإ لب « اهنم دافتساو ةبطخلا ىلإ عمتساو « روضحلاب متها اذإ امأ« ةعمجلا

 حار نم نأل ؛ ةريشك روجأ ىلع لصحي كلذبف ةالصلا رظتناو ةبطخلا لبق اركبم
 ‹ ةرقب برق امنأكف ةيناثلا ةعاسلا يف حار نمو « ةندب برق امنأكف ىلوألا ةعاسلا يف

 امنأكف ةعبارلا ةعاسلا يف حار نمو « اشبك برق امنأكف ةثلاثلا ةعاسلا يف حار نمو

 كلذ دعب مث « ةضيب برق اغأكف ةسماخلا ةعاسلا يف حار نمو « ةجاجد برق

 اذهف « ًارخأتم الإ يتأي ال يذلا امأو « لضفلا تاعاس يهتنتو « فئاحصلا ىوطت

 . ميظع نامرح اذهو « هنم مرحي لب ؛ ريكبتلا رجأ هل بتكُي ال

 . رداق ملسم لك ىلع نيع ضرف ةعمجلا ةالص نأ ثيدحلا اذه يفف

 ؛ بلقلا ىلع متخلاب ةبوقعلا ببسي ةعمجلا ةالص نع رخأتلا نأ ثيدحلا يفو

 سايب دکر یفتساو ل نمامأو ) : ىلاعت لاق« كلذ دعب هب عفتني الف

 « هيسفن كاله ىف ببستي يذلا وه ناسنإلاف ٠5[ : ليللا | € یرسعلل ريم يَ

 هّسفن عئابف ودغي سانلا لك : هيو يبنلا لاق امك « اهتاجنو اهكاكف يف ببستي وأ

 وأ < هسفن كلهي يذلا وه نانإلاف )۲۲١([ ملسم هجرخأ] «اهقبوم وأ اهقتعمف
 ىصاعملاب لمع نإو « هسفن ذقنأ تاعاطلاب لمع نإف « هللا باذع نم اهذقني

 ۰ . نتلاحلا ىدحإ نم ولخي ال وهف « اهكلهأ



HEHE EHFم مم عج سو سمح عاش * سعاعاس ع هع ها و هس رج عج ع عا هع ع نارا ع هي ع يب ين شك ع 2 ع ساو 4 2# ع هام ساب دس ع ع سرس ع ه8 ا وه سال ع 1 يس ع سه وع ج2 < ع ع سا ع ص عه عا ماس ع عا دع سس نأ اك اس جب عاش ني ع ع ساس اس  

 ريغ نم ةعمجلا ةالص نع فلخت نم ىلع ديدشلا ديعولا هيف ثيدحلا اذهو

 . يعرش رذع

 نع رخأتلا ىلإ هرجي اذه نأل ؛ ةبطنملا روضح نع رخأتلا نع يهنلا ًاضيأ هيفو
 دوع اذإو « كالهلا ىلإ هب ىهتنت اهنإف لسكلا هسفن دوع اذإ ناسنإلاو « ةالصلا
 ًالهسو اهل ًافولأم حبصيو « كلذ فلات اهنإف ةعاطلا ىلع اهدوعو « مزحلا هسفن

 اهنم رفنتو « اهيلع ةليقت حبصت تاعاطلا نإف رخأتلاو لسكلا اهدوع اذإ امأ « اهيلع

 . ناسنإلا عم ناطيشلا تاوطخ هذهو « ًايئاهن اهكرتت ىتح ًائيشف ًائيش هسفن



nچل سر عب يل اک . لف ع نکال ن ۾ املس نعود  

 ةعمجلا ةالص باب . .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ۳ اخ ا

 ب ایر ف شل تازا یا ل
1 0 

 ءىفلا

 ةالصب ٌرّكبي ناك و يبنلا نأ ىلع لدي هيتياورب تيدحلا اذه - ٠

 الص رخؤي رحل دتشا اذإ ناك هَ هنإف « رهظلا ةالص يف داتعملا فالخب « ةعمجلا

 رهظلاف ؛منهج - حيف نم رح ا ةدش نإف رهظلاب اودربأ" : هو لاقو « دربي ىتح رهظلا

 هنأ كلذ ىنعم له : نکل« اهب ركبي ناكف ةعمجلا امأ « رحلا تقو ىف اهب دربي ناك

 ؟اهب ركبي نكلو « سمشلا تسلاز اذإ اهيلصي هنأ وأ « لاوزلا لبق اهيلصي ناك
 . نيلوق ىلع ثيداحألا فالتخال ةلأسملا هذه يف اوفلتخا هللا مهمحر ءاملعلاف

 ىّلصت نأ سأب ال هنأ ىلإ ةعامجو دمحأ مامإلا بهذ دقف : لوألا لوقلا

 تقو لوحدب أدبي اهتقو نأ وه دمحأ بهذم يف يذلا نإ لب « لاوزلا لبق ةعمجلا

 ٠٠١/۱[« يفاكلا ] تحص هدعب وأ ديعلا ةالص تقو يف اهالص ولف « ديعلا ةالص

 فرصنن مث « ةعمجلا ا هللا لوسر عمم يلصن انك) ) : لاق ةملس ثيدح يفف

 يفو « لاوزلا لبق اهيّلصي ناك هنأ ىلع اذه لدف (هب لظتسن لظ ناطيحلل سيلو
 يفو « «اهحيرنف انحضاون ىلإ عجرن مث ةَ يبنلا عم يلصن انک» : رباج ثيدح

 هذه لكو « «ةعمجلا ةالص دعب الإ ىدغتن الو ليقن انك ام» : رخخأ ثيدح

 ةالص فالحب ؛ لاوزلا لبق ةعمجلا ىَّلصُت نأب سأب ال هنأ ىلع لدت ثيداحألا
 . لاوزلا دعب الإ ىَّلصت نأ زوجي ال اهنإف «رهظلا

 )١( يراخبلا )5١78( ‹ (850)ملسمو )۴۲( .

 )۲( مسلم)۸٦۰()۳۱( .



 مارملا غولب حرش

 ةعمجلا ةالص نأ « دمحأ نع ةياورو ةثالثلا ةمئألا لوق وهو : يناثلا لوقلا

 ليلجلا بهاومو ء« ١144/١ مألا | سمشلا لاوزب اهتقو لخدي ‹ رهظلا ةالص لثم

 ديفي ام اهيف ىتلا ثيداحألا اولمحو « 1475/١] نيدباع نبا ةيشاحو ۲ ٠

 اذه « لاوزلا لبق ىلصت اهنأ ال « لاوزلا نيح نم اهب ريكبتلا ىلع ةعمجلا ميدقت
 . 1١5/١[ يفاكلا | دمحأ نع ةيناث ةياور وهو « ملعلا لهأ روهمج لوق

 : لاوقألا صخلمف

 . لاوزلا لبق ةالصلاو نيتبطخلا ميدقت زوجي هنأ : لوألا لوقلا

 . لاوزلا دعب الإ ةالصلا الو نيتبطخلا لعف زوجي ال : يناثلا لوقلاو

 (ءيفلا عبتتن عجرن مث « لاوزلا دعب ةي ىبنلا عم عمجن انك) : ثيدحلا امأو

 ‹ ءيف كانهو نوفرصني اوناك مهنأو « لاوزلا دعب اهيلصي ناك هنأ ىلع لدي وهف

 يهو : ةئيفلا نم ًائيف يمس « قرشملا ةهج نم لظلا هب دارملا : ءيفلاف « لظ : ينعي

 ةهج ىلإ سوؤرلا نع تلاز اذإ سمشلا نأل ؛ عجر ىنعمب لظلا ءاف « عوجرل
 ‹ لاوزلا دعب نولصي مهنوكو « ينابملاو صخاوشلل قرشملا ةهج نم لظلا زرب برغملا

 . لاوزلا لبق اهيلصي ديو نكي مل هنأ ىلع ليلد اذهف « ءيفلا نوعبتتي نوعجريو
 : نآلا ىوتفلا هيلعو « روهمجلا هيلإ بهذ ام حجرألاو طوحألا نأ كش الو

 دعب الإ ىلصت ال ةعمجلا نأب « دالبلا هذه يف ءاملعلا رابك ةئيه رارق هب ردص دقو

 ريكبتلا ىلع لدت ىتلا ثيداحألا لمحتو . روهمجلا هيلع امو حجارلاب المع لاوزلا

 قفرلا لجأ نم ةرشابم سمشلا لاوز دعب ةعمجلا ةالصب ةردابملا اهب دارملا نأ ىلع

 . سانلاب



 يف : ةياور ىفو « ملسمل ظفللاو « هيلع قفتم . ةعمجلا دعب الإ ىدغتن
 2 01 هللاا

 نم ناك دقف (ةعمجلا دعب الإ ىدغتن الو ليقت انك ام) : هلوق - 0

 دعب : يأ « لاوزلا دعب الإ نودغتي الو نوليقي ال مهنأ ةنيدملا لهأ ةداع
 لبق ةعمجلا ةالص ميدقت زوجي هنأ لوألا لوقلا ةلدأ نم اذهف « رهظلا
 . رهظلا تقو

 نأب ضارتعالا كلذب عفديل ( يو هللا لوسر دهع ىلع كلذ ناك) : لاق مث
 ناك يذلا نأ كش الف هدهع يف اذه لعف اذإف « كو لوسرلا لعف نم نكي مل اذه
 رهظلا تقو لوحد لبق ةالصلا نأ ىلع اذه لدف « دب لوسرلا وه ةعمجلا ىلصي
 ' ع هلعف نم ناك هنأب

 ثيداحألا هذه لمحت : لاقف ثيداحألا نيب عمجي نأ دارأ ءاملعلا ضعبو

 نايحألا ضعب يفو « لاوزلا لبق يلصي ناك نايحألا ضعب يف م هنأ ىلع

 لوألا لوقلا عم قفتي اذهو « نيرمألا زاوج ىلع اذه لديف « لاوزلا دعب ىلصي

 . دمحأ مامإلل

 سس ا ساي س س

 , هدحو ملسم ةياور يف ةدايزلاو 3 )۸٥۹( ملسمو < (۹۳۹)یراحبلا 4



 ما رملا غولب حرش ةعمجلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 تءاجف « ًامئاق بطخي ناك يبا نأ نط رباج نعو 1
 الجر رشع انثا الإ قبي مل ىتح ؛ اهيلإ سانلا لتفناف « ماشلا نم ريع
 . لسم هاور

 نم نأ هيف اذهف (ًامئاق بطخي ناك دي ىبنلا نأ) ثيدحلا اذه ىف - ۲

 ءًادبأ ًاسلاج بطخ هنأ هك هنع ذرب ملو «ًامئاق بيطخلا اهيل نأ ةبطخلا ىادآ

 دقف ًاسلاج بطخي ناك هنأ كأبنأ نم) ًابيرق يتأيس يذلا ثيدحلا يف ىتأي اذهلو

 يف غلبأ كلظو « مئاق وهو اهيقلي نأ ةعمجلا ةبطخ ين دو هتنس تناكف (یذک

 : نيلوق ىلع ؟بحتسم وأ بجاو ةبطخلا يف مايقلا له : نكلو « ريثأتلا

 بطخ ولف « بجاوب سيلو بحتسم هنأ ىري نم ءاملعلا نم : لوألا لوقلا
 مهضعب باجأ نكلو « ًاسلاج بطخي هية ةيواعم ناك دقو « كلذ هأزجأ ًاسلاج

 عئادبو « ۳۹۷/۲ فاصنإلا | رذعلل هلعف وهف « لْقَت ال كلذ لعف بق ةيواعم نأب
 /r. عئانصلا

 هنأ ىلعو « ةبطخلا يف مايقلا بوجو ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو : يناثلا لوقلا
 نكلو حصت اهنأ وأ « هُئبطخخ حصت مل رذع ريغ نم ًاسلاج بطخ هنأ ولف : اهل ٌطرش
 اسلاج بطخ هنأ و لوسرلا نع دري مل هتأل : اولاق « ؛ ًابجاو كرت هنأل ؛ مثإلا عم

 يناودلا هكاوفلا | ًاطارتشا امإو « ًابوجو امإ مايقلا ةيعورشم ىلع لدف « ةعمجلا ىف

ov)14/1 مألا [ . 

 نم ناك هنأل ؛ ماشلا نم ةنيدملا ىلإ ريع تمدق : ىنعي (ماشلا نم ريع تءاجف)

 تناك كفو « ةيرايع دالس اهنأل ٤ ماشلا نم لاومألا نومدقتسيو تورجاتي مهنأ مهتداع

 ' لاق امك « ؛ ماشلا ىلإ فيصلا يف ةلحرو  نميلا ىلإ ءاتشلا يف ةلحر ناتلحر شيرقل
 سا أ ا

 : ريعلا (ريغ تعءاجف) : هلوقف 6 ٍقيَّصلاَو ءال لر مهفلإ يح > شرف فلل طا ىلاعت

 . )۸٦۳( مقرب )1١(
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 ةعمجلا ةالص باب .ةالصلا باتك اا واب حرش

 اوعمس املف « ةجاح ىف ةنيدملا يف اوناكو  عئاضبلاب ةلمحم : يأ  ةلمحم ا لبإلا ىه

 15 يبنل عم قبي 0 اهيلإ اوفرصنا « بطخي 2 لوسرلاو دجسملا يف مهو اهمودقب

 ھار ر ر ےس ني ا ےس ےس ےک

 تلاوات وقاعات نامي اکران اورا یو

 يف يبنلا نوكرتيو ةباحصلا فرصني فيك نكل |: ةعمجلا | 4 لح کج نفر ار

 دعب ةبطخلا تناك امل رمألا لوأ ىف ناك اذه نأب : كلذ نع ءاملعلا ناجأ ؟بطخي

 ههمزلي ال هنأب ةباحصلا نظ دقو ةالصلا دعب بطخي ديب يبنلا ناك دقف « ةالصلا

 اداهتجا اوفرصنا كلذلو ؛ ةعمجلا اولص دق مهنأ املاط ةبطخلا عامتسا لجأ نم ءاقبلا

 لبق دعب نم ةبطخلا تراص مث « كلذ ىلع مهبتاع هللا نكل« كلذ يف مهنم

 . كلذ ىلع رمألا رقتساو « ةالصلا

 : نيرمأل ثيدحلا اذه دروأ هللا همحر فنصملاو

 بيطخملا ىلع نأو « ةبطخلا يف مايقلا ةيعورشم ىلع ًالّيلد هيف نأ : لوألا رمألا

 . ةبطخلا ءاقلإ لاح يف ًامئاق نوكي نأ

 ؛ ءاملعلا ضعب ذخأ اذهبو « الجر رشع ىنئاب دقعنت ةعمجلا نأ : يناثلا رمألا

 ليلكإلاو جاعلا ] رثكأف الجر رشع انثا اهرضحي نأ ةعمجلا ةحصل طرتشي : اولاقف

 طارتشا ةلأسم نإ مث « ثيدحلا اذه نم اذخأ ؛ مهدنع باصنلا وه الهه 5

 روصضح طرتشي : لوقي نم مهنمف « عازنلا اهيف لاط ةيفالخ ةلأسم ةعمجلل ددعلا

 عانقلا فاشك ] ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم يف وه امك اهبوجو لهأ نم نيعبرأ

 ةنسلا تضم) : رباج رثأ يف ًابيرق يتأيس ام اولدتساو « ۴۷۱/٤[ عومجملاو م ۲

 ىلص نم لوأ بيطءارُر نب دعسأ ؛ نأ يور دقو 2 ةعمج ادعاصف نيعبرأ لك ىف نأ

 ناك مك : هنبا هلأس دقو « كلام نب بعك هعم ىلص نع ناكو « ةئيدملا ىف ةعمجلا

 ؟مهددع
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 مارملا غولب حرش ةعمجلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 . نيعبرأ نم اوحن : لاق

 . 577/7 «يرابلا حتف» يف فنصملا اهركذ ةريثك لاوقأ كانهر

 ‹ بطخي ثلاشلاو نوعمتسي نانثا « رثكأف ةثإلثب دقعنت ةعمجلا نأ حيحصلاو

 عئانصلا عئادب] . مامإلا ىوس ةثالثف ةفينح يبأ لوق امأو « فسوي يبأ لوق وهو

 |187/67 ركاسع نبا هجرخأ] «مكدحأ مكمؤيلف ةثالث متنك اذإ» : هلوقل | "۱

 مهب دقعنت ةثالث ةعمجلل باصنلا لقأف « اهريغ ىفو ةعمجلا يف ماع اذهو : اولاق

 عم اوقب نيذلا نوكو  ددعلا طارتشا يف حيرصو حيحص ليلد ال هنأل ؛ ؛ ةعمجلا

 مهنم حصت مل كلذ نم لقأ اوناك ول مهنأ ىلع لدي ال٠ الجر رشع انثا هيو ىبنلا

 هنإف اذل ؛ ليلد كانه سيلو « حيرص حيحص ليلد ىلإ جاتحي طارتشالاف « ةعمجلا

 . رثكأف ثالث نم لصألا وه اذهو « ةعامجلا هب دقعنت امب ةعمجلا دقعنت

 ةيميت نسبا مالسإلا خيشك « نيققحلا نم عمج هراتحا يذلا حيحصلا لوقلا وه اذه

 مامإلا نب | هللا دمع نب ناميلس خيشال ةلاسر يف امك ةوعذلا هذه ءاملع نم هريغو

 انثا الو نيعبرأ ددع ةعمجلل طرتشي ال هنأب « ىوتفلا هيلعو « باهولا دبع نب دمحم

 لقأ ةثالثلا نأل ؛ ةعامجلا مهب دقعنت قوف امف ةثالثلا نأو « نيعم ددع يأ الو رشع -

 . ةعمجلا مهب دقعنتف « عمجلا

O¥ 



 ةعمجلا ةالص باب .ةالصلا باتك 02 ش٠ 0 ما رملا غولب ح رش

 : 6 هلل لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبأ نعو 41
 8-5 ‹ ىرخأ اهيلإ فضيلف اهريغو ةعمجلا ةالص نم ةعكر كردأ نم»

 هدانسإو « هل ظفللاو ينطق رادلاو ‹ هجام نباو « يئاسنلا هأور «هتالص

 . ""هلاسرإ متاح وبأ ىوق نكل « حيحص

 نمف « ةعكر كاردإب كرد ةعمجلا ةالص نأ ىلع لدي ثيدحلا اذ اذه - ۳

 ةعكرلا نم عوكرلا نم هسأر عفري نأ لبق مامإلا عم عكر نأب ةالصلا نم ةعكر كردأ (

 ' هل متتو ةعكرب يتأيو موقي هنإف مامإلا ملس اذإف « ةالصلا هذه كردأ دقف « ةريحألا

 . ةعمج

 ةالصل ًاكردم نوكي ال هنأب ةعكرلا نم لقأ كردأ نم نأ ىلع هموهفمب لديو

 كلذو « ارهظ اهيونيو ةعكر نم لقأ وهو يقب اميف مامإلا عم لخديف ةعمجلا

 . هقح يف ًارهظ نوكتف « رهظلا تقو لحد دق نوكي نأو « ًارهظ اهيوني نأ : نيطرشب

 س س س س س

 . ۱۲/۲ ينطق رادلاو « (۱۱۲۳)هجام نباو ۱ يئاسنلا(١)

 ١م



 مارملا غولب حرش ةعمج لا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ناک لا يتلا نأ امهنع هللا يضر ةرمس نب رباج نعو 5:

 ناك هنأ كلبنأ نمف ءًمئاق يطخيف موقي مل نجم مش ألاف طخ

 ٤ - ناتلأسم هيف ثيدحلا اذهو :

 امإو ًابوجو امإ ًامئاق ةعمجلا ةبطخ ءاقلإ ةيعورشم هيف : ىلوألا ةلأسملا

 . ةي لوسرلا ةنس وهو « غلبأ كلذ نأل « مهضعب ىري امك ًاطارتشا وأ ًابابحتسا

 نم غرف اذإ هك هنأو « نيتبطخلا نيب ةسلخلا ىلع ليلد هيف : ةيناثلا ةلأسملا

 ‹ صالخإلا ةروس ةءارق رادقمب وهو : اولاق ء اريسي اسولج سلجي ناك ىلوألا ةبطخلا

 . ةيناثلا ةبطخلا السل ةالصلا هيلع بطخيف موقي مث

 ًاسلاج بطخي ناك ديب لوسر نأ) كربخأ : ىنعي (كأبنأ نم) : يوارلا لاق مث

 عقاولا فالخب رابخإلا ىلع قلطي بذكلاف « مهو وأ أطخأ دق : ينعي (بذك دق

 . ًامثآ نكي مل دمعتي مل نإو « م :ا وهف ًادمعتم ناك نإف « هدمعتي ملوأ هدمعت ء ءاوس

 . ناسنإلا هدّمعتي مل نإو أطخلا ىلع بذكلا قلطي هنإف اذل ؛ بذك : لاقي نكل

 )۳( مقرب )۸٦۲( .
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 ةعمجلا ةالص باب . ةالصلا باتك | مارملا غولب حرش

 لوسر ناك : لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو عه

 ىتح « هبضغ دتشاو « هتوص العو « هانيع ترمحا بطخ اذإ هللا

 ريخ ناف « دعب امأ : لوقيو « مكاسمو مكحبص : لوقي شيج رذنم هنأك

 1 اهتاثدحم رومألا رشو « دمحم يده ىدهلا ريخو « هللا باتك ثيدحلا

 00 ملسم هاور «ةلالض ةعدب لكو
 ينثيو « هللا دمحي « ةعمجلا موي 5 يبنلا ةبطخ تناك هل ةياور يفو

 . "!هتوص الع دقو « كلذ رثا | ىلع لوقي مث « هيلع
 يداه الف للضي نمو ؛ هل لضم الف هللا هدهي نم» : هل ةياور يفو

 . ل
 . رانلا يف ةلالض لكو» : يئاسنللو

 نم نأ مدقت دقو « ةعمجلا ةبطخ نادآ نایب هيف هتاياورب ثيدحلا أله - 5م

 ٠ عفترم ء ءيش يأ نم وأ « نيط نم وأ بشخ نم ءاوس ربنم ىلع نوكي نأ اهبادآ

 اهبادآ نمو <« نيتبطخلا نيب سلجحي نأ اهبادآأ نمو « ًامئاق بطخي نأ اهيادأ نمو

 دعشاو ؛ هتوص العو « هأنيع ترمحا بطخ اذإ ا ناک دقق « ءاقلإلاب ةيانعلا

 نأ ىلع ليلد هيف اذهف « مكاسمو مكحبص : لوقي شيج رذنم هنأك ىتح هبضغ

 هب ثدحتي يذلا مالكلا رئاسك تسيل اهنأو « اهئاقلإب ةيانعلا ةبطخلا نادآ نم

 ‹ اتك نم أرقي امنأكف ةبطخلا ىقلأ اذإ هارن سانلا ضعيف « اهئاقلإب ءانتعالا ىغبني

 دیری وهو تاقرو یف ةبطخلا بتك دق هن ال ؛ ادرس مالكلا درسيو « ةيداع ةءارق أرقيف

 ةبطخلاف « ةءارق ىه امنإ « ةبطحخب تسيل هذهف « سانلا ىلع قاروألا يف ام عرفي نأ

 . )٤۳( (851) مقرب ١(

 .(44) (6510) ملم (؟
(1) 
0 

 )*( ملسم )۸٦۷( )45( .

 . 188/7 يئاسنلا(؛)
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 مارملا غولب جوش ةعمجلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 بلجيو ‹ نيرضاحلا رظن تفليو « سانلا يف رثؤي عباط اهلو « صاخ ءاقلإ اهل
 امبرلو « ةبطخلا نع نولفغي روضحلا نإف درستو أرقت ةبطخلا تناك اذإ امأ « مهابتنا

 «هانيع ترمحا بطخ اذإ يو ناك دقف « اذه لثمل هبنتلا بجي هنإف اذل ؛ نوماني

 هذهب نورثأتي سانلا نأل ؛ ةبطخلا ءاقلإب همامتهاو 5 هتغلابم ىلع لدي اذهو
 ريثأتلا يف غلب اهو ؛ اوهبتنا هتوص العو ؛ ءانيع ترمحأ أ بيطخلا درا اذإف « ةفصلا

 الط اهل ةرطخلاف نوله ام مهل بلو «ريخلا يف ىف مهل يغرق يونذلاو

 یتح و هتوص عضرب ثسحس (هتوص داعو] اهئاقلإ يقو ؛ اهظافلأ يف وف صاخ

 تامرح تكهتنا ادإ تصعب و هللا فبضغل ل ا فني (هبضغ “شاو

 سانلا رذحي امدنع بضغي وهف ؛راذنإلاو ريذحتلل بطخي اغإ بيطخملا نأ اعو ؛ هللا

 ) ساسلا نيب ةعفاو تافلاخملاو يصاحملا كلت تناك اذإ اميساالو « يصاعملا نم

 لاعفألا هذه نم بضغي هللا نأل ؛ لجو زع هلل بضغلا ىضتقي اذهف

 ودع مهمهد ذأ مهنأ برعلا ةداع نم ناک دقف (شیج ر ذنم د هنأك ىتح)

 0 ىمسيو ريذنلا مهسيتأي نأ مهحايتجا دیر شيج مهيلع مدق وأ

 كش الو ء اودعتسي نأ لجأ نم ؛ مكاسم وأ أ شيلا مكحبص : حيصيو ريذنلا يتأيف

 ةناحبسم هللا نإف اذل ؛ مكتمهادم ديري لبقأ يذلا شيجلا نم دشأ هبضغو , هللا ةبوقع

 : لاق تسيحم ۽ مهسلاعفأ ىلع ءأسم وأ احاص مهن لزنت نأ هتد وقعد مهفوحي

 انشأ ع مهين ىلا لماما يح ¥ نوما مهو اسا اا عشلا لها ماقا
 (4 دوستلا موَعْلا ال ار ڪک مای یارک م اوم انآ و ی نوعی مهو حض - 12 ر ر اک ےس ےک ت وم ےک س یک
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 ةعمجلا ةالص باب .ةالصلا باتك د مارملا غولب حرش

 امو« تالشلاو تابوقعلا ببستو « بضغلا ببست يصاعم اف . |4447 : فارعألا

 تافلاخملاو يصاعملا الإ ةقباسلا ممألا كلهأ

 رّثأتو ٍتوص عفربو « سامحب اهيقلي هنأو « ةبطخلا ءاقلإب ةيانعلا ىلع اذه لدف

 ‹تافصلا كلت ريغب بيطخلا ناك اذإ امأ « نورضاحلا رأت بيطخلا رثأت ادإ ثيحب

 . نورثأتي الو نوؤدهي سانلا نإف

 سيلو « اهيف لوي امب و لوسرلاب ءادتقالا ًاضيأ ةبطخلا بادآ نم مث

 هنإ لب « مالكلا نم ءاش ام عمجيو « ءاش ام لوقيف « رايتخالا قلطم بيطخلل

 ةبطخلا ئدتبي دو ناك دقف « ةبطخلا يف هيلع ريسيو « هيو لوسرلا ىده ىرحتي

 .رمأ لك» : كو لاق امك « لاب هل ءيش لك يف ماع اذهو « هيلع ءانثلاو هللا دمحب
 صقان : يأ «مذجأ وهف : ةياور يفو . رتبآ وهف هلل دمحلاب هيف أدبي ال لاب ىذ

 الإ هلإ ال نأ ةداهش : نيتداهشلاب ىتأي هيلع ءانثلاو هللا دمح دعب كلذكو « ةكربلا

 ةالصلا عرشت ذ5 هنأل؛ ب يبنلا ىلع يلصي مث « هلوسرو هدبع ادمحم نأو « هللا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هركذ دنع هيلع

 ةبطخلا ناكرأ نإ ذإ « ةلبانحلا مهنمو « ملعلا لهأ دنع ةبطخلا ناكرأ هذهف

 ةيآ ةءارق ىلإ ةفاضإ ٠ هيو ىبنلا ىلع ةالصلاو « ناتداهشلاو « هلل دمحلا : مهدنع

 . ٠٤٥/۳ -٤١"[ عانقلا فاشك | ةظعوملا ركذو « ميركلا نآرقلا نم

 بولسا ىلإ بولسا نم لاقتنالل اهب ىتؤي ةملك هذه (دعب امأ) : لوقي مث

 هنع ثدحتيس يذلا عوضوملا ىلإ اهتيحاتتفاو ةبطخلا ردص نم اهب لقتنيف «رخأ

 ةملك يهو < ءيش نم نكي امهم : يأ (دعب امأ) ینعمو« ةسبطخلا هذه يف

 يهو : اولاق « اهب يتأي نأ بيطخلل يغبني ةبطخلا ظافلأ نم ةماه ةظفلو « ةميظع

 : ىلاعت هلوق يف مالسلاو ةالصلا هيلع دواد هيتوأ ىذلا ناطخلا لصف

 : ص |( باطلا لصر هحل ا 8
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 مارملا غولب حرش ةعمجلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 ‹ ثيدحلا ريخ هنأو « هللا ياتكب ةيصولا هيف (هللا اتك ثيدحلا ريخ نإف)

 هنأل ؛ هقلخ ىلع هللا لضفك هريغ ىلع هللا مالك لضفو « مالكلا ريخ : يأ

 ‹ ضقانت الو صقن الو للخ هيلإ قرطتي الو « قح هلك يذلا نيملاعلا بر مالک
 : لاقو « ۷ : ءاسنلا 1 اًثيِرَح ِهَسأَنِعَد َدَصَأَنَمَو 9 : هم الك نع ىلاعت لاق دقو

 كيت رسا لر هلآ هللا :لاقو :٣ س | (یقولانم قدا نمو

 ول : لاقو |[ : رمزلا ]

 . 45: تلصفأ]

 ‹ ىوهلا نع قطني ال نم مالك هنآل ؛ ( ب دمحم يده يدهلا ريخو)

  قيرطلا ءانعمو « لادلا ناكسإو ءاهلا حتفب ىدملا [؛ : جلا ]4 كيلر ْهْذِإؤ
 (ىدهلا) لادلا حتفو ءاهلا مضب ىوريو ٠ دمحم قيرط قرطلا ريخ : ىنعملا نوكيف
 ع لجو زع هللاب صاخ اذهف قيفوتلا ىنعمب يذلا ىدهلا امأ « ةلالدلاو داشرإلا : هانعمو

 . الاذهو [+ : صصقلا ]€ اک ید 03 كلو تیب ان ىرجالَكَنِإ ) ىلاعت لاق

 يم لوسرلل نوكي اذهف داشرإلاو ةلالدلا ىنعمب ىدهلا امأ « هللا ديب الإ نوكي

 ۲: ىروشلا| © حيَقَمْسُم طر إى دهل كَنِإَو » : ىلاعت لاق « قحلا ةاعد نم هريغلو

 نأ يفنت ةيأوءيدهي ابف لوسرلا نأ تبثت ةيآ : ناتيآ اندنعف ؛ دشرتو لدت : ينعي

 نأب امهنيب عمجلاو 6 امكن م ىو ہا نكلو تببحأ نم یدال ك )یدھی لوسرلا

 ىدهلا امأو . يل وسرلا ىلإ بسني اذه « داشرإلاو ةلالدلا ىنعمب وه ىذلا ىدهلا

 . ىلاعتو هناحبس هللا الإ هكلمي ال اذهف « ماهلإلاو قيفوتلا ىنعمب وه يذلا

 ثدحأ ام لك : عدبلاو « عدبلا نم ريذحتلا هيف اذه (اهتاثدحم رومألا رشو)
 ادر وه انرمأ هيلع سيل المع لمع نم» : دَ هلوقل ؛ هنم سيل ام نيدلا يف

 نسم ريذحتلا هيف اذهف در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نما : ةياور يفو

 لكو) : يثاسنلا دنع ةياورلا رخآ يف ءاج دقو « ةلالض اهنأو « نيدلا يف عدبلا

o۸ 



 مارملا غولب حرش ةعمجلا ةالص باب .ةالصلا باتك

 ديد + 5 59 عم امعرز ع لن ممم ةمق ومس EINHORN RYH رورو REASONS هس ررو همس ةقو مور مم عت م ير مع ومن

 ةعدبو « ةنسح ةعدب ىلإ ةعدبلا مسق نم ىلع درلا هيف اذهو « (رانلا يف ةلالض

 نأل ؛ نسح ءيش اهيف سيلو « ةئيس عدبلا لك نأ ليلد هيف ثيدحلا اذهف « ةئيس
 . داشرلا دضو « ىدهلا دض ةلالضلاو (ةلالض ةعدب لك) : لاق و لوسرلا
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 مارملا غولب حرش ةعمج ا ة ةالص باب. ةالصلا باتك

 لوسر تعمس : لاق امهنع هللا يضر رساي نب ,رامع نع 555

 هأور «ههقف نم ةنغم هتبطخ رصقو « لجرلا ة ةالص لوط نإ لوقي يو هللا

 (هتبطخ رصقو) « ةعمجلا ةالص : ينعي (لجرلا ةالص لوط) : هلوق - 44"
 - نونلا ديدشتو « ةزمهلا رسكو « ميملا حتفب - ةنكملا (ةنئم) « ةعمجلا ةبطخ : ينعي

 وه : ةغللا يف هقفلاو ء ههقف ىلع ةمالع : يأ (ههقف ىلع ةنئم) ةمالعلا يهو

 ماكحألا ةفرعم وه : هقفلا : حالطصالا يفو « همهف ىلع ةمالع : يأ « مهفلا

 . ةيليصفتلا اهتلدأ نم ةيعرشلا

 ىلع قشي ال يذلا لوطلا (لجرلا ةالص لوط نإ) : ةف هلوق نم دارملاو
 ليوطتلا نع ىهني اط ناك دقف «ففخيلف سانلا مأ مكي : لاق دَ هنأل ؛ نيمومألملا

 ذخؤيف « ةبطخلل ةبسنلاب : ينعي « يبسنلا لوطلا انه دارملاف « سانلا ىلع قشي يذلا

 يف اهب أرقي ةً ناك يتلا روسلا يتأتسو ‹ ةعمجلا ةالص ليوطت بحتسي هنأ اذه نم
 يا نيقفانملا ةروسب ةيناثلا يفو « ةعمجلا ةروس ىلوألا يف أرقي ناكف « ةعمجلا ةالص

 يناثلا يفو٠ الاياب ىسلوألا يف أرقي تارملا ضعب

 رهف ةبطخلا نم دارلا امأو . دارسملا لوطلا نيبي اذهف < ( تكلا رع الم

 ءافولا عم رسصقلا امنإو ء رصقلا درجم وه سيلو « بولطملا ىلع لمتشملا راصقإلا

 اذهف اهضارغأ ءافيتسا عم ةبطخلا ظافلأ ريصقت ىلع ردقي يذلاف « ةبطخلا ضارغأب

 نمو « اهنم دوصقملاو ةبطخلا ضارغأ عيضي امرلف ةبطخلا ليطي يذلا امأ « هيقفلا وه

 ( 2 . هنم نوديفتسي الو سانلا للمي هنإف مت

 )١( مقرب )659( .
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 ةعمجلا ةالص ٠ باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 : لئاسم ىلع ثيدحلا اذه لدف

 ارقي ام رادقمب ةعمجلا ةالص ليوطت سابجتسا ىلع ليلد هيف : ىلوألا ةلأسملا

 . ينأتلاو ليترتلا عم « 35 يبنلا نع اهتءارق تدرو يتلا روسلاب
 وهو « ةبطخلا ريصقت بابحتسا وأ ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ًايناث

 الإ نوكي ال كلذو . اهل ًايفوتسم نوكي لب « ةبطخلا ضارغأب خب ال يذلا ريصقتلا

 هلعفي ام امأ . اهل ةبسانملا ظافلألا رايتحاو « روضحلا لبق ةبطخلا دادعإب مامتهالاب

 يذلا عوضوملا رتخي مل هنإ ىتح « ةبطخلل دعتسي ملو يتأي هنأ نم سانلا ضعب
 ربنلا دعصي كلذ دعب مث « هتباطخ ةوق ىلع هدامتعا ببسب كلذو « هيف ملكتيس

 ضعبلابو « قرشلا نم مالكلا ضعبب يتأيو , ًالامشو انيمي همالكب بهذيف « ملكتيو

 نإ لب « بيطخلاب وه سيل اذهف « بولطملا ضرغلل لصوتي نأ نود برغلا نم رخآلا
 . ًابيطخ نوكي نأ حلصي ال اذه

 نأو « ةبطخلا ليوطتو ةعمجلا ةالص ريصقت ةيهارك ثيدحلا نم مهفي : ثلاث

 نأ بيطخلا ىلع دكأتي انه نمف« لهجلا ىلع لدي ام اذهو ء ةنسلا فالخ كلذ

 ىلع نآلا ءاسبطفللا نسم ًاريشثك نإ - فسأللو - كلو « اهقّبطي نأو ةتسلا هذهل هنتي

 مث رثكأ وأ ةعاسلا مهضعب غلبي ىتح ليوطلا تقولا نوبطحني مهنأ وهو « جهنملا اذه

 هنأل ؛ ةحتافلا دعب نيتيآ وأ ةدحاو ةيآ أرقيف « ةعرسب ىلص ة ةالصلا يلصيل لزن اذإ هنإ

 ءاوبعتو اوَّلم هدنع نيذلا نيلصملا نأب - ًاضيأ  سحأو « بعتو لم هنأب سحأ

 امأ « ديفمو رثؤمو ىّقتنم ليلق مالك يه امنإو « مالك ةرثك نع ةرابع تسيل ةبطخلاف
 ؛ اعيش اهنم اوملعتي ملو اومئسو اهنم اوبعت دقو « اهنم سانلا جرخ اذإ يتلا ةبطخلا

 سيل اهبيطحو « ةبولطملا ةبطخلا يه تسيل هذهف « اهنم صالخلاب نوحرفي مهنإ لب
 . هيقفلاب وه
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 مارملا غولب حرش  ةعمجلا ةز ةالص باب.ةالصلا باتك

 امهنع هللا يضر نامعنلا نب ةثراح تس ءاشم 1 نعو - ¥

 اهؤرقي م هللا لوسر ناسل نع الإ (ِديِجَسنأِن شار َت) تذخأ ام : تلات

 لسم هاور سانلا بطخ اذإ ربنملا ىلع ةعمج لك

 . هلوقي ام ظفح ىلع مهنع هللا يضر ةباخصلا صرح هيف ثيدحلا اذه - ۷

 نم ةعمجلا ةبطخخ ىف ىقلي امل اوهبنتي نأ نيملسملل ىغبني كلذكف « هب ةيانعلاو ةي لوسرلا

 ظفحي ناسنإلا نأ عامتسالاو روضحلا ةدئافو « ةبطخلا ةدئاف يه هذه « ريكذتلاو ظعاوملا

 لمعي فيك هنإف هظفحي مل اذإ امأ « هب لمعلل ةليسو اذه نأل ؛ هب لمعيو « لاقي ام

 ةبطخ يف سانلا عم نورضحي مهنأب نيقفانما هللا فصو دقو « هظفحي مل ءيشب

 مهحصنأو مهحصفأو رشبلا غلبأ مالسلاو ةالصلا هيلع وهو بطحخي لوسرلاو ةعمجلا

 : ىلاعت لاق امك اوناك اوجرح اذإف « نيملسملا عم نورضاح نوقفانملاو بطخي « « مهملعأو

  اوناكف ۹: 565رن 3دنیا خر رج کک یک )

 نبا ناك امدنع نيرضاح اوناك مهف ؟لوسرلا لاق اذام : اط دوعسم نبا نولأسي
 نم اذه نأ اهعامتسابو ةبطخلاب ةيانعلا مدع نأ ىلع ليلد اذهف « ًارضاح دوعسم

 ‹ اعيش هنم نوظفحي ال مهنكلو مالكلا نوعمسيو نورضحي نيذلا « نيقفانملا تافص

 | ءيش مهناهذأب قلعي الو

 تظفح اهنإ ىتح و يبنلا ةبطخب نومتهي نم تناك - اهنع هللا يضر - ماشه ماف

 : ءاملعلا لاقو : ةعمج لك ربنملا ىلع اهؤرقي ناك امدنع دف هللا لوسر ناسل نع ةلماك ةروسلا

 ةبطخ يف « اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةروسلا أرقي هنأ هانعم سيل (ةعمج لك اهؤرقي) ىنعم
 ىتح « اذكه ةشلاثلا يفو « اهنم تايآ أرقي ةيناثلا ةعمجلا يفو « تايآ اهنم أرقي اغإو « ةدحاو

 بطخ ةدع نم اهلماكب ةروسلا تظفح ىتح اب بدلا ةءارق عبتت ماشه مأ تناكف « اهلمكي

 . لوقي ال مهظفحو يَ يبنلا ةبطخب ةباحصلا مامتها هيف اذهف « ةدحاو ةبطخ نم ال

 . (۸۷۲) مقرب )١(
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 ةعمجلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ومومام م مع م ماهم هع اهاماه 6 اه هع هاه هب ا همام ههه ها" هامان هانا هاف هام هن هال 5 ا جاهامه م« + سه سهما م 4 و هش واسر هاهم مام سامو قاواو م ساوام ساو مع ار سه وعلو اه سام ها ساوا#

 لوقي اذهلو « ةبطخملا يف نآرقلا نم ءيش ةءارق ةيعورشم ثيدحلا يف: ابنا .

 عم بسسانتي نآرقلا نم ًائيش اهيف أرقي نأ « ةبطخلا ناكرأ نم اذه نأب ءاهقفلا ضعب

 مامإلا راتخيف 4 مالكلا حصفأو مالكلا غلبأ وه نآرقلا نأل 0 ةف بطخ ىذلا ءوضولا

 « ةظعوم اهيفو « بولقلل كيرحت اهيف ةدحاو ةيآ وأ « تايآ امإو « ةريصق ةروس امإ

 نم ءىش ةءارق نم ةبطخلا تلخ اذإ امأ « هيف بطخ يذلا عوضوملا عم بسانتتو

 اهنأل ؛ ةئزجم ريغ اهنأ ىري نم ءاملعلا نم نأ انمدق دقو « ةصقان نوكت اهنإف نآرقلا

 . اهناكرأ نم انكر تدفق

 يناعملا نم هيلع لمتشت املف تاذلاب ةروسلا هذهل م لوسرلا رايتخا امأو

 : اهيفقق <« ةميظعلا

 5 وكلا لاند مم ج ناریل ) زم لوسرلا ةلاسر تابثإ : ًالوأ

 . [؟ : ى] ( بيع ءىس
e 07 2وتم ضال اضفت اَماَنملَعْدَم يح دعب مج كلذ ابار اکو اما د وأ 9 ثععبلا تاب اهيفو < رے ھے س و لس رو جو ٣ ہے رس  

 د م ےس
 ١ ان دنعو

 . تنأك امك اهديعيو ؛ ةبرتلا يف

 00 أ ديك همسك كليات كس اجو توملاب ريكذتلا اهيفو

 ًظِفَلباَت  هلامعأ هيلع نوصحي ةظفح هيلع ناسنإلا نأب ريكذتلا اهيفو

 .[ 6:31 ديرع بيق

 تلّلحتو تتفت امدعب ماسجألا هذه ديعي هللا نأو « :Er قإ ( ظفح

 رش ابو روسبقلا ن م ىتوملا ثعبو ةعاسلا مايقب ريسك ذتلا اهيفو

 مک ا لس ےک ۶7 یا ےس س ت ر م ےس ی ےس ےس رم ر ےس وار ور ي س اپ رس

 یک نحن 5 1 يح رر موي كد ّقحلاب اب ةحيصلا ٌنوُعَمسم مر 3 مر ناک نی داس داني نيتنار)

 . د 12 هه صم وتمر

o4 



 ۱ہ چا ےس ےہ

 سيمشلا عولط لبق كير رمح حسو رصعلا هاللصو 1 رجفلا ةالص ىلع ثا اهيفو

 . [۳۹ : قإ 6 بورغلاَل صو

 يف ةميظعلا ةروسلا هذه ةءارقل ديم لوسرلا راسيتخا هجو  ملعأ هللاو اذه

 هعوضومل ةبسانم ةروسوأ تايآ وأ ةيآ راتخي نأ بيطخلل يغبنيف « ةعمجلا ةبطح
 الو كلذب اوعفتني ىتح مهل ةظعومو « سانلل ٌريكذت اهيف نوكي « هب بطخي يذلا

 . نآرقلا نم هتبطخ ولخت

0 ٤ 



 ةعمجلا ةالص باب . .ةالصلا باتك _ قا رملا غولب رش

EAيم هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نب | نعو -  

 «ارافسأ لمحي ر املا لثمك وهف بطخي امال اع ةعمحلا موي ملكت نم

 سأب ال دانسإب دمحأ هاور «ةعمج هل تسيل أ : هل لوقي يذلاو

 3 ةريره ي ثيدح رسفي وهو « هب

 تلق اذإ» : ًاعوفرم «نيحيحصلا» يف «ةريره يبأ ثيدح - 4
 "توغل دقف _ بطخي مامإلاو ةعمج لا هوي - تصنأ كبحاصل

 ‹ بيطخلا هلوقي امل اوهبنتي نأو اوتصني نأ روضحلا ىلع بجي هنإ : انلق - ۸

 مهلغشت يتلا لغاوشلا اوكرتي نأو « هب اوعفتني ىتح هانعم اورضحتسيو هوظفحي نأو

 مرحي هنإف ؛ بطخي مامإلاو ناسنإلا ملكتي نأ لغاوشلا نمو « ةبطخلاب عافتنالا نع

 عم ىفانتي كلذ نأل ؛ ةعمجلا ةبطخ بطخي مامإلاو ملكتي نأ ملسملا ىلع

 . بيطخلا هلوقي الل ءاغصإلاو تاصنإلا

 وهف) ةبطخلا لاح يف : ينعي (بطخي ي مامإلاو ةعمجلا موي ملكت نم) : هلوق

 بطخي مامإلاو ملكتي يذلا ب يبنلا هبش دقف (ًارافسأ لمحي رامحلا لثمك

 هبشلا هجوو « رقس عمج « ةمخضلا بتكلا يه : رافسألاو « ًارافسأ لمحي رامحلاب

 ملكتي يذلا كلذك « اهب عفتني ال وهو هلقثتو رافسألا لمح ىف بعتي رامحلا نأ

 اذهف « كلذب عفتني مل مث « سولجلاو ءيجماو روضحلا فّلكت نأ دعب بطخي مامإلاو
 تسيلف « تصنأ : هل لوقي يذلاو) « لمعلا اذه نم ريفنتلا هنم دارملاو « هبشلا هجو

 مالكلا كرتا : ينعي « تصنأ : هل لوقي نأ ولو « هيلع ركني يذلا : يأ (ةعمج هل

 هل تسيل فورعملاب رمأي يذلا ناك اذإف ء ةعمج هل تسيل اذهف « ةبطخلل عمتساو

 نع ايهن الو فورعمب ارمأ وه سيل مالكب ملكتي يذلاب فيكف « ملكت اذإ ةعمج

 )١( دمحأ )۲۰۳۳( .

 )۲( يراخبلا )4۳٤( « ملسمو )801( .

oo 



 مارملا غولب حرش ةعمجلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 هم م مه مر همهم هيام مم همت HEH HERHEM ف عش ممم مه هاك ع ها سان ساه ه4 هام هامور نم ام مو فمر دم فرو ياما همها سه مياع عمو هم هك دع مام يرام هي اف ارو هيدر ماهو ساهم ام ماسام م

 تلق اذإ كنإ) : ةريره ىبأ ثيدح « هدعب يذلا ثيدحلا هرسف نكل - 4

 نالطب انه هانعم وغللاو (توغل دقف بطخي مامإلاو ةعمجلا موي تصنأ : كبحاصل

 اهطورشو اهناكرأب اهادأ هنأل ؛ اهتداعإب رمؤي الو ةحيحص نوكت هتالصف « باوثلا

 رامح لاك كلذب راصف « هياوث لطب : يأ « ساوث اهيف هل سيل نكلو « اهتابجاوو

 ىنعم نوكيف « ةداعإلاب رمؤي ال وهف الإو « دفتسي ملو بعت دق وهف « ًارافسأ لمحي
 ديعو اذهو  هتالص نم باوث هل سيل : ينعي (ةعمج هل تسيل) : ةي هلوق
 ( ۰ . ديدش

 همالك ناك ولو ىتح « بطخي مامإلاو مالكلا ميرحت ىلع لدي ثيدحلا اذهف

 . ركنم نع ًايهن وأ فورعم أرمأ

 : تاكرحلا عطقو مالكلا عطقو ةبطخلل لل تاصنإلا بوجو ىلع ًاضيأ  لدو

 يهنم اذهف للملا باب نمو ثبعلا باب نم كرحتي هنأ امأ  ةرورضل الإ كرحتي الف

 وأ« كرحت اذإف [(460) ملسم هجرخأ] ءاغل دقف ىصحلا سم نم# : ام لاق « هنع

 اغل دق اذهف « هعضي وأ ضرألا نم ًائيش ذخأي وأ «ضرألا يف هديب طخي راص

 دقف « بيطخلا ىلع لبقيو ةكرحلا عطقي نأو عمتسي نأ هل يغبني ناسنإلاف « ًاضيأ

 نوعمتسمي ‹ مهوجوب هيلإ اوهجوت بطخي و يبنلا ماق اذإ نط  ةباحصلا ناك

 نأب دبغ كلذلو ؛ لوقي ام نوظفحيو « تاكرحلاو مالكلا نوعطقيو « ديب هنم نوقلتيو
 ةفهلتم ةبغار بولقب هيلع نولبقي اوناك مهنأل ؛ كَم لوسر , نع ريثكلا اوظفح ةباحصلا

 اولمعو“ . مهرودص يف ةعيرشلا اولمح دقو ًاظافح اوناك ةباحصلا نوك يف رسلاو ( ريخلل
 ةأرما نأ ًابيرق مدقت دقو « صرحو ةبعرب ىقلتلاو ءاغصإلاو تاصنإلا <« مهحراوجب اهب

 . ووو ىبنلا ةبطخ نم ةلماك (ق) ةروس تظفح ةباحصلا نم

o 



 ةعمجلا ةالص باب .ةالصلا باتك | مارملا غولب حرش

 151 د بدت 8 ع9 دة ع مهيداع معنا م م ميا هيام ام دم م مر هي ماو هس او هوم هور هوم ريو مهر هم رورو سم هيمو مم مو هي و رهن هرم هيام همم وع وارو م م ممم هيو نمو وري ومي

 هانعم تاصن لاو « ةعمجلا ةبطخل تاصنإلا بوجو ىلع لدي ثيدحلا اذهف
 . ةكرحلا عطقو ءاغصإلاو عامتسالا

 نع ًايهن وأ فورعم ارم ناك ولو ىتح « بطخي مامولاو مالكلا ميرحت هيفو

 نودري ال سانلا نإف مكحلل ًالهاج مّلس اذإو « مّلسي ال لخادلا نإف اذل ؛ ركنم

 هيف كاوسلا نأل ؛ كاتسي ال هنإف كلذكو « تاصنإ ماقم ماقملا نأل ؛ مالسلا هيلع

 . لغشو ةكرح

 ماا



 مارملا غولب حرش ةعمجلا ةا ةالص باب. .ةالصلا باتك

 قفتم «نيتعكر لصف ْمَُلا : لاق ال لاق اص: لاقف  بطخي

)0( 
 . هيلع

 اذهو « بطخي ديه يبنلاو دجسملا لخد الجر نأ اذه رباج ثيدح ىف - ۰

 اهنأو « دجسملا ةيحت ةيعورشم هيف ثيدحلا اذهف « ينافطغلا كيلُس همسا لجرل
 لخد اذإ» : كَم هلوقل ؛ اهب ىتأيو موقي هنإف ناسنإلا سلج ول ىتح ةدكؤم ةنس

 [(1158) يراخبلا هجرخأ] «نيتعكر يلصي ىتح سلجي الف دجسملا مكدحأ
 لجرلا لخد امدنع انهو « دجسملا ةيحت كرتي ال هنإف بطخي مامإلاو لحد ول ىتح
 لصف مق) : لاق . ال : لاق ء دجسملا ةيحت : ينعي (؟تيلص) : ب هل لاق دجسم

 . دجسملا ةيحت دكأت ىلع لدف (نيتعكر

 « ةبطخلا ءانثأ نيرضاحلا ضعبل مامإلا ميلكت زاوج ىلع ليلد ثيدحلا فو

 صصخم كلذ نأو « ةجاحلا تعد اذإ مامإلل نيرضاحلا ضعب ميلكت كلذكو

 : رخآ ثيدح يف ءاج دقو « بطخي مامإلاو مالكلا نع يهنلا ي ىف مدقتملا ثيدحلل

 عاجو « لاومألا تكله ‹ هللا لوسر اي : لاقف « بطخي 3 اک لاو لحد الجر نأ

 لدف .اغدو هيدي 5 يبنلا عفرف « انشيغي نأ لا عدا« لیس تعطقناو  لابسل

 ال كلذ نأو « ةمهملا رومألا يف مامإلا ملكي نأ مومأملل هنأ ىلع - اضيأ -

 بطحي مامإلاو ل نع يل ل

 : ثيدح دعب هلجأ نم ثيدحلا اذه فنصملا قاس يذلا ببسلا وه اذهو

 اذهف «ًارافسأ لمحي رامحلاك وهف ٠ تصنأ : بطخي مامإلاو هبحاصل لاق نم»

 . ىلصي هنإف بطخي مامإلاو لحد نم نأب « لجرلا اذهب ًاصاخ سيلو « ماع ثيدحلا
 م

 . (٥۸۷)ملسمو < (471)يراخبلا (1)

OA 



 ةعمجلاةالص باب .ةالصلا باتك 7-0 مارلا عولب حرش
 ءاتد 9 9 ع جمع جن مريد معمم مي وي لت هع ممر ANIHA م م مش يصوم هي م مرر لو همس لوران عام و مر بم هر هم روم هج ين يوف همم م وق معرف رم او روارنلاو

 نأ لجأ نم امهفقح : ينعي 'امهيف زوجتو» : دب هلوقل ؛ امهفّفخُي نكل « نيتعكر

 . AA] جاتحملا ينغمو ؛« ۳ ينغملا | ةبطخلا عامسل غرفتي

 عرشي ال هنأو « لجرلا اذهب صاخ ثيدحلا اذه نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو

 قباسلا ثيدحلاب المع ؛ سلجي نأ هيلع لب « يىلصي نأ بطخي مامإلاو لخد نل

 ‹ 58/7 ريدقلا حتف حرش | بطخي مامإلاو ةكرحلاو مالكلا نع ىهني يذلا

 . 155/1١[ ينادلا هكاوفلاو

 اماع نوكي همكح نإف , ًاصاخ هببس ناك نإو تسيدح اذه نأ حيحصلاو

 ىلع ليلد لد اذإ الإ« عيمجلل لوق وه اغإ لجرل هو يبنلا لوق نأل ؛ ةمألل
 . باوصلا وه اذهو « صيصختلا

o۹ 



 مارملا غولب حرش ةعمجلا ةالص باب.ةالصلا باتك

  erهلام * ع .٠ هك .-

 ١هع ةعمجلا ةالص ىف أرقي ناك دو ىبنلا نا هت رابع نبا نعو-

 لسم اور . نقفانملاو « ةعمج لا ةروس .

 (ههقف نسم ةنئم هتبطخخ رصقو « لجرلا ةالص لوط نإ) : لاق ديب يبنلا نأ مدقت - ١

 ىلوألا ةعكرلا يف أرقي ناك هنأب م هلعف نم وهو « دارملا لوطلا نيبي ام ثيدحلا اذه ىفو

 رحآ ىلإ ( ركل زرعنا سودعلا كلا ضرألآ امر تّوَمَسلا فام هلل حبش ) ةعمجلا ةر دس

  ةبسانملاو ءاهرخآ ىلإ 4َنوُِغَسمْلاَكءاَحاَذِإ9 ةحتافلا دعب ةيناثلا ةعكرلا ىف أرقيو « ةروسلا

 ٠ ةعمجلا روضح ىلع ثحل ا اهيف ةعمجلا ةروس نأ « نيتروسلا نيتاه رايتحا يف - ملعأ هللاو

 | € ميل اوردو هنآ مذ ل إاوعشا يملأ مرنم وواصل ىر اإ أوما دل اأ
 ( رقم مَنِ ةن تورت یا تولا نإ لف ) « توملاب ريكذتلا اهيفو|+ : ةممجل
 بق وسر نمل اف تعب ىِرلاَوْه ب لوسرلا ةثعب نم ةمكحلا نايب اهيفو « :٠| ةعمجلا|

 ةثعب نم ةمكحلا هللا نيف [؟: مج | © ةأر بكلام هُيو ميكر ديا موال
 « ةعمجلا ةالص يف نورضحي اوناك نيقفانملا نألف نوقفانملا ةروس امأو . ةي لوسرلا

 ريذحت اهيف نإ ثيح « نوبوتي مهلعل مه ريكذت لجأ نم ةروسلا هذه أرقت نأ بسانف
 نع دالوألاو لاومألاب لاغتشالا نع ىهنلا اهرخآ ىفو « هرطخ نايبو « قافنلا نم نينمؤلملا
 كهلمال ونا یدل اات )جوز ع هللركدذ

 ےب
 س ےس ےس

 ال نيتروسلا نيتاهب أرقي ا وھف ۹ : نيقفانلا | ( هللا ر كح ذم عك دلو آ الو کدوم

 یتح « ميظعلا عمجلا اذه ىلع اهتءارق بساني ىتلا « ةميظحلا يناعملا نم هيلع نالمتشت

 . نايح ألا ضعب ىف اذه ناك دقو « اهنومضمب اوعفتني

 ىلوألا ىف نايحألا ضعب ىف أرقي  ىتآلا ثيدحلا ىف امك ۔ دب ناك دقو
 نم هيلع نالمتشت امل ؛ (ةيشاغلا) ةروسب ةيناثلا يفو 4ىلعأل كير مسأ حوس ر

 نأ مامإلل ىغبني هنإف اذل ؛ رانلاو ةنحلا ركذو ريكذتلاو ظعولا نم ةميظعلا ىناعملا

 )١( مقرب )۸۷۹( .

o 



 ةعمجلاب أرقي ةرمف « ةعمجلا ةالص ىف ًاضيأ نيتروسلا نيتاه ةءارق نم رثكُي

 « سأب الف نايحألا ضعب يف امهريغب أرق نإو ‹ ةيشاغلاو حبسب ةرمو « نوقفانملاو

 اذه نإف ط ةف نيتيأ وأ ةيآ أرقي هنأ امأ « نيتروسلا نيتاه رادقمب ةءارقلا ليطي نكلو

 . ةالصلا ىف ئزجي هنأ عم « ةنسلا فالح



 مارملا غولب حرش ةعمجلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 يفو نسيديعلا يف أرقي ناك : هبط ريشب نب نامعنلا نع هلو
 ۰ . © يكلي كأ لَم و , الامس ب ةعمجلا

 ارقي ناك ةَ هنأب هلبق يذلا ثيدحلا يف مدقت امك هيف ثيدحلا اذه - ۲

 (حَبَس )> ب أرقي ناك هنأ ثيدحلا اذه ىفو « نوقفانملاو ةعمجلاب ةعمجلا ةالص ىف
 رهجي ناك دَ هنأ هيفو « ًاضيأ نيديعلا ةالص ىف امهؤرقي ناك هنأ هيفو ةيشاغلاو

 ' مهتجاحو ريثكلا عمجلا روضحل ؛ راهنلا يف اتناك نإو « نيديعلاو ةعمجلا ةالص يف

 . نآرقلا مهعامس ىلإ
 ء ىلوألا ةعكرلا يف (ق)ب نيديعلا يف ارقي ةرات ناك ةَ هنأ درو دقو

 نيديعلا ىف أرقي ناك هنأ ثيدحلا اذه ىفو « ةيناثلا ةعكرلا ىف 4َةَعاَسلا ٍتبرتفأ و

 . ةيشاغلاو ( حبس ) ب

 . (۸۷۸)ملسم(1)

or 



 ةعمجلا ةالص باي .ةالصلا باتك _مارملا غولب حرش

 مث « ديعلا ك يبنلا ىَّلص : لاق هک مقرأ نب دسيز نعو ۴

 الإ ةسمكلا ةأور «لصيلف یلص نأ ءاش نم» : لاقف ۽ ؛ ةعمجلا يف صخر

 . ةيزحخ نبا هححصو « يذمرتلا

 هنإف ديعلا ةالص مامإلا عم ىلص نم نأ ىلع ليلد هيف ثيدحلا اذه - ۴

 بجي هنإف ديعلا ةالص مامإلا عم لصي مل نم امأ « ةعمجلا ةالص روضح هنع طقسي

 نم ةعمجلا ىلصي نأ مامإلا ىلع بجي هنإف كلذكو « ةعمجلا ةالص روضح هيلع

 نأ ةعمجلا نع ديعلا ءازجإ يف ببسلاو « ديعلا اوُلصي مل نيذلا سانلا ةيقب لجأ

 طقسي هنإف ديعلا ةالص مامإلا عم ىلص اذإف « ةعمجلا ةالص ىنعم يدؤت ديعلا ةالص

 . أرهظ يلصي هنإف ةعمحج ا رضحب مل اذإو بحتسم وهف رضح نإو « ةعمجلا روضح هنع
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 مارملا غولب حرش ةعمجلا ةالص باب. ةالصلا باتك

١ {ofىلص اذإ» : 6 هللا لوس لاق لاق هل ةريره يبأ نعو -  

 . السم هاور «ًاعبرأ اهدعب لصيلف ةعمجلا مكدحأ

 ٥٤ - ناتلأسم هيف ثيدحلا اذه :

 فالحب اهدعب اهتبتار اغإو « اهلبق ةبتار اهل تسيل ةعمجلا نأ : ىلوألا ةلأسملا

 هنإف ةعمجلا ةالص لبق رضح نم نكلو . اهدعب ةبتارو اهلبق ةبتار اهل نإ ذإ  رهظلا
 . اذه دعب يذلا ثيدحلا يف يتأي امك « ًاقلطم ًالفن نوكيو « ءاش ام ىلصي

 تاعك عبرأ اهدعب ةعمجلا ةبتار نأ ثيدحلا اذه يف : ةيناثلا ةلأسملا

 يف رمألاو « مّلسيو نيتعكر يلصيف موقي مث ؛ « ملي مث. ‹ نيتعكر يلصي « نيمالسب
 ءاج ام سابحتسالل هنأ ىلع ليلدلاو « يابحتسالل (ًاعبرأ اهدعب لصيلف) : :

 اهدعب لصيلف « ةعمجلا دعب ًاياصم ناك نما : را یت نا یر يوي

 نکل « بج اوب سيل كلذ نأ ىلع ليلد هيف اذه «أيلصم ناك نم» : هلوقف « "اعبر

 ‹ نيتعكر هتيب يف ةعمجلا دعب يلصي ناك ديب يبنلا نأ حيحص رخآ ثيدح درو

 عمج امك امهنيب عمجلا ؟نيثيدحلا نيب عمجلا امف « تاعكر عبرأب ديب رمأي انهو

 نإ هنأ: [ ١/ داعملا داز يف ميقلا نسبا هنع هلقنو | ةيميت نبأ مالسإلا خيش

 نإ امأو « هو يبنلا رمأ امك ًاعبرأ اهيلصي هنإف دجسملا يف ةعمجلا ةبتار ىلص

 . س يبنلا لعف امك نيتعكر اهيلصي هنإف هتيب يف اهالص

 )١( مقرب )۸۸۱( .



 ةعمجلا ةالص باب  ةالصلا باتك _ مارملا غولب حرش

 تيّلص اذإ : هل لاق هيض يلي ةيواعم نأ « ديزي نب بئاسلا نعو - £00

 انرمأ هللا وسر نإف « جرخت وأ مكنت ىتح ةالصب اهلصت الف ةعمجلا

 . لسم هاور . جرخخن وأ ملكتن ىتح و الصب ةالص لصوت ال نأ : كلذب

 ىور دقو « ىعبات وهو « هللا همحر ديزي نب بئاسلا نع ثيدحلا اذه - 6

 الف ةعمجلا تيلص اذإ) : هل لاق « ليلحلا يباحصلا #2 نايفس ىبأ نب ةيواعم نأ

 ةالص ىّلصف ًاروف ماق ةعمجلا ةالص نم مّلس اذإ هنأ : هانعم لصولاو (ةالصب اهّلصت

 نع ىهن ل يبنلا نأ ديزي نب بئاسلا َمَلبَأ ةيواعم نإف « هنع ئهنم اذهو « ةلفانلا

 ؛ كلذ يف ةمكحلاو « امهنيب لصفي هنأ ىنعمب ؛ ةضيرفلا ةالصب ةلفانلا ةالص لصو

 ىلع ولو ةالصلا يف دازيف « ةضيرفلا نم كلذ نأب لاهجلاو سانلا ضعب نظي الئل
 هعم يفتنيو « هذه ريغ هذه نأب رعشي لصافب امهنيب لصفلاف « ديعبلا ىدملا

 يف ىتح «روذحم ا ىلإ يضفت يتلا لئاسولا دس ىلع ليلد اذه يفو «روذحما
 ىهن كلذ هبشيو « لعفت ال اهنإف روذحم ىلإ يدؤي اهّلعف ناك اذإ ىلا تادابعلا

 ةالصلا نع هّيهنو «ربقلا دصقي ال يلصملا ناك نإو « روبقلا دنع ةالصلا نع ديب يبنل

 امل نكلو « هللا هجو الإ دصقي ال يلصملا ناك نإو اهعولط دنعو سمشلا بورغ دنع
 دس ةدعاق ىلع ليلد هيف اذهف« ديب ىبنلا هنع ىهن كرشلا ىلإ ةليسو اذه ناك

 . عئارذلا

 : لئاسم ةدع هيف ثيدحلا اذهف

 عبرأب و يبنلا 5 امك ةالص اهدعب نوكت ةعمجلا نأ : ىلوألا ةلأسملا

 ‹ ةضيرفلاو ةلفانلا نيب لصفلا بجي نكلو « اذه لبق يذلا ثيدحلا ىف تاعكر

 لوت وأ ركذك ءالکب نوكي نأ امإو « رخآ ىلإ ناكم نم لاقتناب امإ نوكي لصفلاو

 نإف « تهتنا دق ةضيرفلا ةالص نأ سانلا ملعي ىتح  هبناجب نم عم ملكتي هنأ وأ

 )١( )مقرب ۸۸۳( .
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 مارملا غولب حرش ةعمجلا ةالص باب. باب.ةالصلا باتك

 طابترا اهل سيل كلذ دعب يتأت يتلا ةالصلا نأو « ةضيرفلا ءاهتنا ىلع لدي لصفلا

 نيب لصفلا بوجو ىلع لدي ثيدحلا اذهف « ةلقتسم ةلفان ىه اغإو ةضيرفلاب

 ضعبف « اهريغ ةضيرفلا يف دازي الفل ؛ امهلصو نع يهنلاو « ةلفانلاو ةضيرفلا
 بصتني مهنم دحاولا نإف مامإلا ملسي نأ درجمب مهنإف ء اذهل نوهبتني ال لاهجلا

 . هيلع هيبنتلا بجيو « هنع يهنم اذهو « ربكي مث « ًامئاق

 - ةعيرشلا يف عئارذلا دس ةدعاق ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةيناثلا ةلأسملا
 يدؤي ةضيرفلا نم مالسلا دعب ةلفانلاب نايتإلاب ةردابملا ناك امل هنأو « ةيمالسإلا

 هذهو « كلذ نع ةَ يبنلا ىهن اذل ؛ هقنت مل ةالصلا نأب نظلاو سابتلالا ىلإ
 . اهريغ ىفو ةالصلا يف ةميظع ةدعاق

 ةضيرفلاو ةلفانلا نيب لصفلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةثلاثلا ةلأسملا
 ناكم ىلإ ةضيرفلا هيف ىلص يذلا ناكملا نم لاقتنالاب امإ : نيرمأ دحأب ققحتي

 الص يف سيل هنأب سانلا رعشأ ملكت اذإف « مالكلاب امإو  ةلفانلا هيف يلصي رخأ

 ةالص هذه نأ - ًاضيأ - سانلا ملع اهدعب ىّلصو ماق اذإف « تهتنا دق ةضيرفلا نأو

 لصحي هنإف رخآ ناكم ىلإ ناكم نسم لقتني هنوكو  دوصقملا لصحو « ىرخأ
 يف ىلص ول نكل  ةمايقلا موي هل دهشت يتلا ةدابعلا عضاوم ريثكت ًاضيأ كلذب
 . مالكلاب لصفلا لصح اذإ اذه راج ةضيرفلا هيف ىلص ىذلا ناكلا

 ما



 ةعمجلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

  - 0٦لستغا نما يو هللا لوسر لاق : لاق نی ةريره يبأ نعو /

 نس ماال ارقي ىتح تصتأ مث لرزش ىلصقا ةعمجلا ىتأ م

 . "بلسم هاور «مايأ ةد

 ىتح هل رَّدُق ام ىَّلص مث « ةعمجلا موي لستغا نم نأ هيف ثيدحلا اذه - ه١

 هعم ىَّلص مث « هتبطخ نم مامإلا عرفي ىتح ةبطخلا تقو تصنأ مث « مامإلا جرخي

 ‹ ىرخألا ةعمحجلا نيبو هنيب ام هل رفغي ىلاعتو هناحبس هللا نأ « ةعمجلا ةالص

 ةعمجلا نيبو هنيب ام ةرتفلا هذه ىف رئاغصلا بونذلا نم هل لصحي ام : ىنعي

 نيب ام نأل ؛ مايأ ةثالث كلذ ىلع هللا هديزيو : ينعي « مايأ ةثاللث لضفو « ةلبقلل

 ؛ مايأ ةرشع لمت ىتح مايأ ةثالث اهيلإ فاضيف « مايأ ةعبس ةعمجلا ىلإ ةعمجلا

 رفغي « مايأ ةرشع هذهف ١ : ماعنألا | ( اهات َرمعملَف ةي اج نم : ىلاعت هلوقل

 ؛ ةعمجلا موي اهب ىتأ يتلا لئاضفلا هذه ببسب بونذلا نم اهيف هنم عقي ام هل

 انه ةرفغملاب دارملا نأ : ملعلا لهأ ريهامج ركذو « تاثيسلا نبهذي تانسحلا نل

 : ىلاعت هلوقل ؛ ةبوتلاب الإ رفغت ال اهنإف رئابكلا امأ « رئاغصلا سونذلا ةرفغم

 (ايرک دم مڪو دو مكواكنيَس حُكدَع ركل هع نو نام ریا ڪا وبنت نإ)
 ىلإ ناضمرو « ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو « سمخلا تاولصلا» : دف هلوقلو ١[ : ءاسنا |

 [(۲۳۳)ملسم هجرخأ] «رئابكلا تبنتجا اذإ نهنيب ال ةرافك ناضمر

 : ةميظع لئاسم ىلع ثيدحلا اذه لدف

 قبس دقو « ةعمحلا روضح ديري نمل لاستغالا ةيعورشم هيف : ىلوألا ةلأسملا

 : ةعمجلا موي لاستغالاب رمألا يف ةدراولا ثيداحألا تقسو « لسّملا باب يف اذه
 ؟بحتسسم وأ بجاو وه له ةعمجلا موي لاستغالا يف ءاملعلا تفلتخاو

 )١( مقرب )/8610(0)17( .

oY 



 نوكيلو « همسج ىلع نوكي يذلا قرعلاو خسولا ةحئارك « ةحئار نم هب ام ليزي

 نودب هلردقام ىَّلصي هنإف ةالصلا لبق رضح نم نأ هيف : ةيناثلا ةلأسملا

 هلقأو « تاعكرلا نم ءاش ام ناسنإلا يلصيف « قلطملا لفنلا نم اذه نأل ؛ ديدحت

 دعب ام فالخب اذهو « لضفأ وهف ةبطخلل مامإلا رضحي ىتح ىلص نإو « ناتعكر
 . تاعكر عبرأب هددح ب ىبنلا نإف « ةعمجلا

 ريكبتلا يهو « مويلا سانلا نم ريشك اهيف طرفي يتلا يهو : ةثلاثلا ةلأسملا

 وأ « ةالصلا ةماقإ دنع الإ نورضحي ال مويلا سانلا نم ريثكلا نأل ؛ ةعمجلا روضحل

 لبق يتأي نأب « ريكبتلا ىلع ثحلا هيف ثيدحلا اذهف « ةبطخلا مظعم بهذي امدعب
 نوكيف ةالصلا راظتنال سولجلا نم وأ « ةلفانلا ةالص نم هيف نكمتي تقوب مامإلا

 لصحيف « ركذلا وأ نآرقلا ةوالتب لغتشي هنأ وأ « ةالصلا رظتني ماد ام ةالص ىف

 نا و ل رس راس قا يدش نب كي هاش يد
 يف مه« ةبطخلا ضعب بهذي ام دعب وأ ةماقإلا دنع الإ نورضحي الو « مهلاغشأ

 موي لوألا ءادنلاب هنع هللا يضر نامثع نينمؤملا ريمأ رمأ كلذلو ميظع نامرح

 . ةعمجللر يكبتلا ىلع سانلا هبنتل ةعمجلا

 ىلإ امهلوأ نم نيتبطخلا روضح ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةعبارلا ةلأسملا
 E >: ىلاعت لاق دقو « ىولطم ةبطخلا روضح نأل ؛ امهرخآ

 : ال ؛ ةبطخلا : هللا ركذب دارملاو لارو ومار د للأزمات َةَمْمُجْلآ روينيو

Eام ساما نص ومار اا: كاع مطل عطف ولالا  E 
 ةعمجلا ةبطخف « مهئاطخأ ىلع مههيبنتو « مهتالماعمو مهتادابعو مهنيد رومأ نم

 كل



 ةعمجلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 دوو هسه م عه مهن هاه ساو و هام ماو جهر يو عه دعاس يو هاو يام هسا ساو دس يد و ردو د ساس هدوم همهم و4 هرب وو ب طو ع هه موو و وق سو دارو همر هع يوه واوان سوم هاد ىو و مارا عقر هو جام م وو ل

 ملسملا غرفتي ىتح ؛ ًاركبم روضحلاب الإ كلذ متي الو « هنم دافتسُي ميظع سرد
 . اهنم ديفتسيو اهبعوتسيو « اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةبطخلا عامسل

 يلصيو) : هلوقل ؛ اهلوأ نم ةالصلا روضح ىلع ثحلا هيف : ةسماخلا ةلأسملا

 ضعب هتاف ىتح رخأت نم اصأ « ةياهنلا ىلإ مارحإلا ةريبكت نم رضحيف (هعم
 . ريثك ريخ هتاف اذهف « ةالصلا

 هذهب الإ لصحي ال رجألا اذه نأ ىلع ليلد ثيدحلا ىف : ةسداسلا ةلأسملا

 . ثيدحلا ىف ةروك دملا ةسمخلا طورشلا

 لامعألا هذهب هّلغتسا نم نأو « ةعمجلا موي لضف نايب هيف : ةعباسلا ةلأسملا

 . مايأ ةثالث ةدايزو « ةعمجلاو ةعمجلا نيب ام هل رفغ
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 مارملا غولب حرش ةعمجلا ةالص باب .ةالصلا باتك

 : لاقف « ةعمحلا موي ركذ يك هللا لوسر نأ« فط هنعو م7

 نش جوع هلا لاسي« ىلصبمئاوهو اسم بع هنا الاس

 )هيلع قفتم.اهلّلقي هديب راشأو (هأيإ هاطعأ

 . i ةعاس يهو : ملسل ةياور يفو- ۸

 ىف : يأ (ةعاس هيف) نأ ىهو « ةعمجلا مويل ةليضف ثيدحلا اذه يف - ۷

 هاطعأ الإ ًائيش هللا لأسي يلصي مئاق وهو ملسم دبع اهقفاوي ال )ةعاس ةعمجلا موي

 دارملاو « ةريصق ىنعي (ةفيفحخ ةعاس ىهو) : ةياور ىفو . اهللقي و هديب راشأو ( هايإ

 اهنأب نآلا سانلا هفراعت ام ةعاسلاب دارملا سيلو « نمزلا نم ءزجلا : انه ةعاسلاب

 نمزلا نم ءزجلا ةعاسلاب دارملا اغإ « كلفلا تاجردب ةجرد نوتس وأ « ةقيقد نوتس

 ىهو « ميظعلا رجألا اذه اهيف يتلا ةريصقلا ةعاسلا هذه ةعمحلا موي يفف « لق نإو
 نم ىهو . مويلا اذه لئاضف نم ةعاسلا هذهف « ءاملعلا اهيمسي امك ةباجإلا ةعاس

 لك ىف ملسملا دهتجي نأ لجأ نم « مويلا اذه يف هللا اهافخأ دقو « هلئاضف مظعأ

 ءاعدلا نم راثكإلا هنم ديرب هللاو ؛ اهيلع رصتقال ؛ هل تددحو تنيب ول اهنأل ؛ مويلا

 نأ لجأ نم « ناضمر رهش يف ردقلا ةليل ىفنخأ هللا نأ امك «رجألا هلرثكي ىتح

 هذهو .ردقلا ةليل ىلع لصحيو « هرجأ رثكي یتح رها لك ىف ه ملسملا دهتحي

 2 ال ىلا أهفصو ةعاسلا

 . ءاعدلا اهيف ناجتسي اهنأ : لوألا فصولا

 وه  ملعأ هللاو  اهليلقت نم ةمكحلاو ريسي اهنمزو ةليلق اهنأ : يناثلا فصولا

 ,ناسنإلا توفت اهنإف ًاريسي اهنمز ناك اذإ اهنإف ؛ هتوفت ال نأب ناسنإلا دهتجي نأ
 : . ًاعستم انمز تناك ولام فالخب

 . (٤۱)و (۱۳) (8267) ملسمو , (950) يراخبلا(١)
 . (16) (705) ملسم(؟)

 هع



 ةعمج ا ةالص باب .ةالصلا باتك _ مارملا غولب حرش

 نم تقو يأ يف ةعاسلا هذه ديدحت يف هللا مهمحر  ءاملعلا فلتخا دقو

 | «يرابلا حتف» هباتك يف ًالوق نيعبرأو ةثالث اهنم رجح نبا ظفاحلا ركذو « مويلا

 رثك اذإ ءىشلاف « ةعاسلا هذهب ءاملعلا مامتها ىلع لدي اذهو « [ 415-71

 ىدأ ىذلا هللا مهمحر  مهداهتجاف « هتيمهأ ىلع ليلد هيرحت يف لوقلا رثكو « هيرحت

 نم ليلدلاب حجرتي يذلاو « ةعاسلا هذه ةيمهأ ىلع ليلد « ةريثكلا لاوقألا هذه ىلإ

 : نالوق ةريثكلا لاوقألا هذه

 ىضقت نأ ىلإ ربنملا ىلع مامإلا سلجي نأ نيب ام اهنأ وه : لوألا لوقلا
 يهو : ةياور يفو < اهللقي هديب راشأ هو لوسرلا : لوقيف لئاس لأسي دقو « ةالصلا

 ؟ليوط تقو ةالصلا ىضقت نأ ىلإ ربنملا ىلع مامإلا سولجو « ةفيفخ ةعاس

 ىف ىهف « هيف لقتنتو « هللختت هيف امنإو « تقولا اذه لك قرغتست ال اهنأ باوحلاو

 يف امإو « هلوأ يف اإ « ةالصلا ىضقت نأ ىلإ مامإلا سولج نيب ام ةرتفلا هذه

 «سانلا ءاعدو « سانلا عامتجا تقو يه ةرتفلا هذه نألو « هرخآ يف امإو « هطسو

 . كلذب حجرتتف « ةبطخلا اهيفو ةالصلا اهيفو « حجرتتف

 لأسي امبر انهو« سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص نيب ام اهنأ : يناثلا لوقلا

 بورغ ىلإ رصعلا نم نوكت فيكف « ةليلق وأ ةفيفخ تماد ام : لوقيف لئاس
 يف ةباجإلا ةعاس امنإو ٠ ةباجإلل ةعاس هلك سيل : لوقنف « ريبك تقو وهو سمشلا

 يضف ةروصحم يهف « هرخآ يف وأ « هطسو يف وأ « هلوأ يف نوكتف « « هللختت ةرتفلا هذه

 نوكي ةعمجلا موي ماتخو « ةعمجلا موي ماتخ هنأل ؛ تقولا اذه حجرتيو « تقولا اذه

 ؛ تقولا اذه ةمتاحن ىهف « ميظع , لضف هيف ةلضافلا تاقوألا ماتخو « ميظع لضف هيف

 لوقلاو « هللا همحر دمحأ مامإلا هحجر يذلا اذهو « تقولا اذه يف تراص كلذل

 ثيدحلا هب درو يذلا اذه : اولاقو « ةمئألا نم ريثكو يبطرقلاو يوونلا هحجر لوألا

01 



 مارملا غولب حرش ` ةعمجلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 هم هس مم مم م مممادم FENER EARS مم م قمم سياف هو امهم HEHE HE mh هع عم عه مق سم عدس سمع عم ماو وم عو هاو ف دوه EAS ماه افاق ماقام ف

 تقوو « ةبطخلا تقوو « سانلا عامتجا تقو هنأل كلذكو « حجرتيف حيحصلا

 مويلا ماتخو « مويلا ماتخخ هنأل : اولاق « رصعلا دعب اهنإ : اولاق نيذلا امأو « ةالصلا

 امو (يلصي مئاق وهو) : لاق ديف يبنلا نأ ريخ ألا لوقلا ىلع لكشي نكل « لضفأ

 مئاق) دارملا نأ لاكشإلا اذه ىلع باوجلاو « ةالص هيف سيل يهن تقو رصعلا دعب

 امك « ةالص يف نوكي ةالصلا رظتني يذلا نأل ؛ برغملا ةالص رظتني : ينعي (ىلصي

 تناك ام « ةالصلا رظتنا ام ةالص يف نوكي دبعلا نإ» : حيحصلا ثيدحلا ىف

 ‹ثيداحأ تقولا اذهب تدرو هنأ امك ءاعدلا ةالصلاب دارملا نأ وأ «هسبحت ةالصلا

 دعب اميف اهنأ ملعلا لهأ نم عمجو هللا همحر  دمحأ مامإلا هراتخا يذلا اذهو

 . سمشلا بورغ ىلإ رصعلا
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 ةعمجلا ةالص باب. ةالصلا باتك ظ مارملا غولب حرش

 تعم لاق امهنع هللا يضر هيبأ نع « ةدرب يبأ نعو 8

 ىضقت نأ ىلإ مامإلا سلجي نأ نيب ام يه» : لوقي ةي هللا لوسر

 . ةدرب يبأ لوق نم هنأ ينطقرادلا حجرو « ملسم هاور «ةالصلا

 نم هنأ« لوقلا اذه نع هب باجي ام اذهو « ًافوقوم لوقلا اذه نوكيف - 8

 يم يبنلا ىلإ عوفرملا يف نوكت امنإ ةجحلاو « ةدرب يبأ لوق

 . ۲۱۲/۷ «للعلا» يف فوقوملل ينطقرادلا حيجرتو « (861) ملسم 01
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 مارملا غولب حرش ةعمجلا ةالص باب. ةالصلا

 ٠ '!هجام نبا دنع مالس نب هللا دبع ثيدح ىفو- .

 بورع ىلإ رصعلا نب ام اهنأ» يئاسنلاو دواد يبأ دنع رباج نعو- 1١

 اهتيلمأ ال وق نيعبرأ نم رثكأ ىلع اهيف فلتخا دقو :فنصملا لاق ."”(سمشلا
 . "”«يراخبلا حرشأا يف

 ثيدحو مالس نب هللا دبع ثيدح ىف امك ىناثلا لوقلا ليلدوهاذه- ٠۰

 . سمشلا نرغت نأ ىلإ رصعلا ةالص نيب ام اهنأ رباج

 . دوهيلا رابحأ نم ناك دقو « ةظيرق ينب دوهي نم هلصأ : مالس نب هللا دبعو

 اهيأ» : ثدحي هعمسو هيلإ بهذ , همودقب عمسو ةنيدملا كَم يبنلا مدق املف

 سانلاو ليللاب اولصو « ماحرألا اولصو « ماعطلا اومعطأو « مالسلا اوشفأ « سانلا

 يذمرتلاو « )۲۳۷٤۸( دمحأ هج رح« حيحص ثيدح | 'مالسب ةنجلا اولخدت « ماين

 صحفتو « مالس نب هللا دبع هآر املف [(۳۲۰۱)و )۱۳۳٤( هجام نباو « (؟486)

 , دوهيلا رابحأ نم هنأل ؛ ةاروتلا يف أرقي ناك دقو , همالك عمسو « دب ههجو يف
 ىف لمأت املف ءاذكو اذك هتافص يبن ثعبيس هنأب « هتافص ةاروتلا ىف أرقي ناكف

 نحو لب « همالسإ نيلعأو ملسأف « هيلع قبطنت تافصلا نأ دجو ةي لوسرلا
 نأل ؛ مالسلا هيلع فسوي ةيرذ نم وهو « ةنجلاب هي يبنلا هرشبو , 2 همالسإ
 مه مالسلا هيلع بوقعي دالوأف « برعلا دنع لئابقلا لثم طابسأ مه ليئارسإ ينب

 نع ثيدحلا اذه هللا دبع ىور دق « ةيرذ هل تراص مهنم دحاو لك «رشع انثا

 اذه للختت : ينعي (سمشلا برغت نأ ىلإ رصعلا ةالص نيب ام) اهنأ : ب يبنلا

 . رصعلا دعب اهرحتيلف اهيرحتم ناك نمف « تقولا

 )١( مقرب )١١59(.

  60غ8) دوأد وبأ ٠ ١) « يئاسنلاو ۹4/۲ .

 ) )5يرابلا حتف 5١7/7 557 .
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 ةعمجلا ةالص باب .ةالصلا باتك
 الا عولب حرش

 errrrrrananennmarnmnHEHTRH مس مم عمم ع ام RAR RHA هادم و ماماش سو اوم و رو وار سه سم سمان سا سمعو م م سس سه ورم ع سهو ههه هامان u و سو و و و مسام مسام

 نم اذه (يراخبلا حرش يف اهتيلمأ) « الوق نيعبرأ نم رثكأ ىلع اهيف فلتخا دقو

 هم



 ١ مارملا غولب حرش ةعمجلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 ًادعاصف َنيعبرأ لك ىف نأ هسا تضم : لاق اظ رباج نعو -

 . "7فيعض دانسإب ىنطقرادلا هأآور . ةعمج

 . ةنس ةنسلاب دارملاو « ترقتساو تذفن : يأ (ةتسلا تضم) : رباج لوق - ۲

 لك يف نأ) . عفرلا مكح هل (ةنسلا تضم) : يباحصلا لوقو « ب هللا لوسر

 نيعبرأ اوغلب اذإ لاجرلا ىلع بج : ينعي (ةعمج ةعمج) الجر نيعبرأ : ينعي (نيعبرأ

 لب « مهنم حصت الو « ةعمجلا مهيلع بجت ال اهنإف نيعبرأ نع اوصقن نإف « الجر

 : نيتلأسم ىلع رباج ثيدح لدف « ارهظ نولصي مهنإ

 اناطيتسما رقتسم ءانبب نينطوتسم الجر نيعبرأ اوغلب اذإ مهنأ : ىلوألا ةلأسملا

 . رهظلا ةالص مهئزجت الو « ةعمجلا ةالص مهيلع بجت كلذ دنعف ًامئاد

 ةالص مهنم حصت ال اهنإف نيعبرأ نع اوصقن اذإ مهنأ : ةيناثلا ةلأسملا

 . رهظلا ةالص مهيلع بجو « ةعمجلا

 هب موقت الف « فنصملا لاق امك فيعض ثيدح هنكل « رباج ثيدح هذيفي ام اذه

 : اولاقف هللا امهمحر  يعفاشلاو دمحأ مامإلاك ءاملعلا ضعب هب ذخأ دقو ء ةجح

 . اهبوجو لهأ نم نيعبرأ روضح ةعمجلا بوجو طورش نم

 امل هنأ هيفو ءانب رم يذلا ثيدحلا ليلدب « ًالجر ةرشع انتا طرتشي : ةيكلاملا لاقو

 دجسم ا نسم اوجرخ « اهمودقب اوعمسو « بطخي مئاق هك يبنلاو ماشلا نم ريع تمدق
 : ىلاعتو هناحبس هلوق . كلذ يف هللا لزنأو  ًالجر رشع انثا الإ ي يبنلا عم قبي ملو

 عم يقب هنوكف : اولاق كلذ ىلع مهبتاعي ابا كرو اهيل وضمن وهو هر اوراد و

 نب دقعنت الو« رشع ىنثالاب دقعنت اهنأ ىلع ليلد اذه « الجر ةرشع انثا لوسرلا

 . مهنود

 دمحأ همهتاو « كورتم وهو « نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع هدانسإ يفو « ٤ 7/7 ينطقرادلا(١)
 . نذکلاب
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 ةحمجلا ةالص باب. ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ممم نه ورم مروا ااه هام هيريرا ع همنا ع ما# هم راه م هاو هاما م سو مامر هوم ون 6 روس هو حو هاو سارا ه5 نام ع ها سام هه عاف تسع بهم ممم م عم مر سهو ومع وسم مطاع يبون هام هوم ةعدم ام اماما

 ةعامجلا رمأ العو لج هللا نأل ؛ مامإلا ريغ ةثالثب دقعنت اهنأ ىلإ ةيفنحلا بهذو

 * | قأو کلک د عيل اوردو مار لإ زم ةَعْمْجْلا مزين وو صال ووا إ) : لاق
 | . ةثالث ةعامجلا

 «مامإلا مهدحأ ةثالثب دقعنت اهنأ « هريغو ةيميت نبا مالسإلا خيش راتخاو

 امو نانثالا» : ديم يبنلا لوقلو « ةعامج مهنأل ؛ نانثا هل عمتسيو بطخي مامإلاف

 وه اذهو « مامإلا مهنم ةثالثب دقعنتف « [(4۷۳) هجام نبا هجرخأ |' «ةعامج امهقوف

 ليلد هيلع 0 ةثالث نم رثكأ طارتشا نأل ؛ ةلدألا هيلع لدت ىذلا حيحصلا

 نكلو « لضف وهف عمجلا رثك املك هنأ كش الو « عمجلا لقأ مه ةثالثلاف « حيحص

 وه اذه نأل ؛ 9 مهدحأ ةثالثب دقعنت اهنأ حيحصلاف « اهمدعو ةحصلا ىلع مالكلا

 مكمؤيلف ةثالث متنك اذإ» : حيحصلا ثيدحلا يف ةي لاق دقو « ةلدألا هيلع لدت يذلا

 يه اغإو « ليلد ا ةثالغلا لاوقألا نم لوقلا اذه ىوس امو «مكدحأ

 . ليلد ىلإ جاتحت تايرحتو تاداهتجا

 ةلاسر باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش نبا هللا دبع نب ناميلس خيشللو

 اهنأب لوقلا اذه ىلإ صلخو « اهتّلدأو لاوقألا اهيف ركذ « عوضوملا اذه يف ةلقتسم

 ه2



 ما رملا غولب ح رش ةعمجلا ةالص باب. ةالصلا باتک

 رب هو

١ 1Yرفغتسي ناك نل نأ« 9 بد نب مس نعو-  

 . ر دانسإب رازبلا ةأوز . ةعمج لك ىف تانمؤملاو ننمؤملل

 ثيداحألا يف قبس ا قحليو ‹ ةبطخلا عيضاومب قلعتي ثيدحلا اذه - ۴۳

  نيتداهشلاو « هيلع ءانثلاو « هلل دمح نم « ةبطخلا عيضاوم يف ترسم يتلا
 ع نآرقلا نم نم ءيش ةءارقو « ةظعوملاو « هللا ىوقتب ةيصولاو ٠ كَم يبنلا ىلع ةالصلاو

 هنإف ءاعدلا امأو « ةبطخملا ناكرأ اهنومسيو « اهنم دب ال ىتلا ةبطخلا عيضاوم هذهف

 نيملسملل وعدي نأ وه ةبطخلا يف ءاعدلاو « بجاوب سيل وهو « ةبطخلا ننس نم

 نم وهو « قيس امك ةباجإ ةنظم تقو تقولا اذه نأل ؛ نورضاحلا هيلع نّمْؤيو
 حالصب نيملسملل بيطخلا وعديف ؛ ةالصلا ىضقت نأ ىلإ مامإلا سلجب نيح

 ماصإ وه هل ىعدي نأب سانلا ىلوأو « ةعماجلا ةيعدألا راتخيو « مهايندو مهنيد

 يف مامإلل نوعدي فلسلا ناكو « نيملسملا حالص هحالص يف نأل ؛ نيملسلا

 « ةلزتعملاو جراوخلا نم هنأب هومهتا مامإلل وعدي ال ًادحأ اوأر اذإو « ةعمجلا ةبطخ

 وعدي يذلا امأ « مهيلع نوبغشيو مهرومأ ةالوو نيملسملا ةمئأ نوضغبي اوناك نيذلا

 يف نأل ؛ مهتماعو نيملسملا ةمئأل ًاحصانو « ةنسلل ًاقبطم نوكي هنإف « مامإلل

 . نيملسملل ًاحالص مامإلا ةالص

 )١( فيعض وهو « ىتمسلا دلاخ نب فسوي هيف : 5 «دئاوزلا عمجم» ىف ىمثيهلا لاق .
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 ةعمج ا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 يف ناك #1 بلا نأ ءامهنع هللا يضر ةرُمَس نب رباج نعو - £

 يف هلصأو « دواد وبأ هور. سانلا ركذي 3 نآرقلا نم ٍتايأ أرقي ةبطخلا

 . لسم

 اثيسف بيطخ ا أرقي نأ وهو ءانركذ امك ةيطخلا ناكرأ نم ثيدحلا اذه - 4

 حصت مل. نآرقلا نم ًائيش ةبطخلا يف أرقي ملو بيطخلا هكرت ولف « نآرقلا نم
 > تظفحام) : تلاق ىسقلا ةيباحصلا نأ انل قبس دقو « هبط
 بنما ىلع ةعمج لك اهؤرقي د هللا لوسر ناسل نع الإ (ِديِجمْلاِناَملَأَوَف
 لقأو « ةبطخملا يف نآرقلا نم ء يش ةءارق ةيعورشم ىلع نآلدي ثيدحلا اذه عم وهو

 اهيفو « ةبطخلا عيضوم بسانت ةبآ راتخي اغنإو ‹ ةيآ يأ راتخي ال هنكل « ةيآ كلذ

 يغبنيو « [«ه : ىإ ( هيو فاي نم ناري دف : ىلاعت لاق « سانلل ةظعومو ريكذت
 الف اهريغ عم الإ ىنعمب لقتست ال يتلا ةيآلا امأ « ىنعمب ةلقتسم ةيآ نوكت نأ

 لقتست ال هذهف ٠٤| :نمحرلا | 4ِناَتَماَهْدَم 9 أرق ول امك « اهدحو اهتءارق يفكت
 نم ةيآلا هذهف |[؟١ :رثدلا | (َرظن مث 9 : أرق هنأ وأ « اهلبق ام عم اهأرق اذإ الإ ىنعمب

 . اهلبق ىتلا تايآلا أرقي ىتح ىنعملاب تلقتسا ام اهدحو اهأرق ول نآرقلا

 كتل" ص س س

 . (ATTY) ملسم دنع هلصأو « )١١١١( دواد وبأ (۱)
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 مارملا غولب حرش ا ةعمجلا -1 ةالص باب ةالصلا باتك

 قح ةعمجلا» : لاق لاق هللا لو نأ ء« ناهش نب قراط نعو - 04
 يبصو « ارم ل ةعبرأ الإ ةعامج يف ملسم لك ىلع بجأو

 ٠ 86 يبنلا نم قراط عمسي مل : لاقو « دواد وبأ هأور (ضيرمو

 ١ سوم يبأ يبا نع ةروك دملا قراط ةياور نم مكاحلا هجرخأو

 ىلع سيل» : ديم هللا لوسر لاق : لاق هو رمع نبا نعو 5

 . "!فيعض دانسإب يناربطلا هاور «ةعمج رفاسم

 مهو «ةعمجلا ةالص روضح نع رذعي نم نايب امهيف ناثيدحلا ناذه - ؛55و ٥

 ةالص روضح نع نورّذعي ءالؤهف « رفاسملاو « ضيرملاو « يبصلاو « ةأرملاو . كولمملا : ةسمح
 مهيلع بج اهنإف ءرذع مهل سيل نيذلا نيغلابلا لاجرلا نم مهادع نم امأ ؛ ةعمجا

 . روضح ا مهنم دحاو لك ىلع نيعتي ينعي ؛ ًاينيع ًابوجو ةعمجلا ةالص

 نيع ضرف ةعمجلا نأ هيف اذه (ملسم لك ىلع بجاو قح ةعمجلا) : هلوقف
 : مهيلع بهجت الف ةسمخلا ءالؤه الإ ةيافك ضرف تسيلو « ملسم لك ىلع

 هتقو نأل ؛ ةعمجلا ةالص هيلع بهجت ال اذهو « قيقرلا وهو : كولمملا : لوألا

 هئزجت اهنإف اهرضح ولف « هنع ًافيفخت ةعمجلا ةالص كرتب رذعُيف « هديسل كلم
 . رهظلا نع

 لضفأ اهتيب يف اهتالص نأل ؛ ةعمجلا ةالص اهيلع بجت ال : ةأرملا : يناثلا

 ساننلا عم ةعمجلا تّلص ولف « ةفيعض اهنألو « ةروع اهنألو « ثيداحلا يف درو امك

 . بوجولا وه اهنع ظقسي يذلا نكل رهظلا نع اهتأزجأو « تحص

 لسرم وهف ‹ لاسرإ هيف ناك نإو ثيدحلا اذه : ۱۸۳/۳ سلا یف ىقهيبلا لاقو « (77١٠)دوادوبأ(١)

 . دهاوش اذه هثیدحسو ؛ هنم عمسي مل نإو دم يبنلا ىأر نمو « نيعباتلا رايح نم قراطف « ديح-

 . 88/1 مكاحلا(1) 06

 نكل . فيعض وهو « عفان نب هللا دبع هدانسإ يفو ؛ (۸۲۲) ؛طسوألا» يف يناربطلا()

 . اهب ىوقتي دهاوش هل ثيدحلا

O 



 ___ مارملا عولب حرش
 ةعمج لا ةالصأ باب. ةالصلا باتك

FERREهه قسم وياما عفا هامان سم ممن مرام  HEMERENG Bmسهره مه تاع سابا 6 سيو نش سشاش و وهاس نم سه هسه هاو هه اس رو سرس  RRSممم هم مريم مم عع ممن و م او ده سرب هسه  

 الو ٠ ةعمجلا هيلع بجت ال اذهف « « غولبلا نس نود نم وهو : يبصلا : ثلاثلا

 الإو « ةلفان هل تحص رضح ول نكل فّلكم ريغ هنأل ؛ تاولصلا رئاس هيلع بجت

 مهنم ركذو «ةثالث نع ملقلا عفر» : ةَ هلوقل ؛ تابجاولا نم ءيش هيلع سيل هنإف
 دوادوبأو « (۱۱۸۲) دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح | (ملتحي ىتح يبصلا)

 . بوجولاو فيلكتلا ملق هب دارملا : ملقلاو [((5501)

 نم ىنثتسم « ةعمجلا ةالص روضح هيلع قشي يذلا : ضسيرملا : عبارلا
 رضح ولو « هتيب يف رهظلا يلصيو (ملسم لك ىلع بجاو قح ةعمجلا): دب هلوق
 فّلكت اذإف « هفعضل ًارظن نوجولا هنع طقسأ امنإ هنأل ؛ رهظلا نع هتأزجأ ىلصو

 . ةعمجلا هنم تحص لمحتو رضحو

 هيلع بجت ال اذهف « ةالصلا هيف رصقت ًارفس رفاس يذلا : رقاسملا : سماخلا

 سيل رفاسملاف « هرافسأ عيمج يف ةعمجلا ىلصي نكي مل دي يبنلا نأل ؛ ةعمجلا

 . رهظلا ةالص نع هتأزجأ دلب لهأ عم اهرضح ول نكلو « ةعمج هيلع

 . ةعمجلا ةالص روصح نع نورذعي ءالؤهف



 مارملا غولب حرش ةعمجلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 اذإ و هللا لوسر ناك : لاقط دوعسم نب هللا دبع نعو - ۷
 . 27فيعض دانسإب ىيدمرتلا اور < انهوج وب هانلبقتسا ربنملا ىلع ىوتسا

Aةي نبا دنع ءاربلا ثيدح نم ٌدهاش هلو £  . 

 ناک دب ىسدلا نأ مدقت دقف (ربنملا ىلع ىوتسا اذإ) : هلوق - ؟58و ۷

 بطخي نأ« ةبطخلا ننس نماذهفاذل؛ زم هنع تباث اذهو « ربنم ىلع بطخي

 يف ةلحارلا ىلع م يبنلا بطخ امك اهبكري ةباد ىلع امإ « لاع عضوم ىلع

 . ربنم ىلع بطخي هنإف رضحلا يف امأو « عادولا ةجح يف ىنم يفو « ةفرع

 نولبقتسي ةباحضلا ناك دقف « ةبطخلا دنع : يأ (انهوجوب هانلبقتسا) : هلوقو

 « ههجوب مهلبقتسي ًاضيأ وه ناك هنإف يلاتلابو « ةبطخلا دنع ةي فيرشلا ههجو .
 وهف « ةلبقلا ربدتسيو « ههجوب سانلا لبقتسي بيطخلا نأ ىلع ليلد اده يفك

 ءارو مهلعجي نأ سانلا بطاخي يذلاب قيلي الو « مهبطاخي هن أل ؛ سانلا لبقتسي
 ل سلا نإ كلا لمفال هنإف « ًالامش وأ ًانيمب تفتلي هنأ وأ « هبنج ىلإ وأ هرهظ

 لبقتسي نأ سانلل يغبني هنإف كلذكو « هنع نوفرصني مهنإ لب ؛ همالك نوعمسي

 ا هولبقتسسي ملو هنع اوضرعأ مهنأ ولف « مهبطاخي هن أل ؛ مههوجوب

 نأو دب الف « مهبطاخي نمع اوضرعي نأ نيبطاحملاب قيلي ال هنإ مث . همالك نم

 . مههوجوب هولبقتسي

 )١( اقيسص : وهو . ةيطع نب لضفلا نب دمحم هدانسإ يفو « (509) يذمرتلا .

 ) )۲يقهيبلا دنع وهو ةعرخ نبا دنع دهاشلا ىلع فقأ مل 7 / ۱۹۸ .

oo 



 ةعمجلا ةالص پاپ د  .ةالصلا باتك ] _ مارملا غولب حرش

10 
 1 دواد وبأ "0 سوق 5 اضع ىلع اك وتم ماقف

 يش ىلع بيطخلا دمتعي نأ بابحتسا ىلع ليلد ثيدحلا اذه يف - 6

 ؛ ربنا ةفاحب كسمتي هنأ وأ « كلذ وحنو ةزنع وأ « سوق وأ  اصعك ؛ ةبطخلا ءانثأ

 ةكرحلا هنم عطقنت كلذب هنأل ؛ ةبطخلا ءاقلإ ىلع هل ْنيعُمو « هل تبثأ كلذ نأل
 . بارطضالاو





 فونلا ةالص باب .ةالصلا باتك _ | مارملا غولب حرش

 باب

 فوخلا ةالص

 ضرف ىلاعتو هناحبس هللا نأل كلذو « نمألا دض : فوخلاو « فوخلا اهببس ىتلا ةالصلا

 4 لاوحألا نم لاحب اهكرت زوجي كاف ع ةليللاو مويلا يف نيملسملا ىلع سمخل ا ناولصلا

 ىلصي فئاخلاو « هلاح بسح ىلع ىلصي ضيرملاف . ةعاطتسالا بسح ىّلصت اهنكلو

 . لاوحألا نم لاحب طقست ال ةالصلاف « هلاح بسح

 ادإ الإ ًادبأ كرتت د ل اهنأو مالسإلا يف اهتناكمو اهنأش مظع ىلع لدي ام أذهو

 امأ « ملقلا هنع عفريو « هنع طقست اهنإف كاردإ ناسنإلا دنع نكي ملو « لقعلا لتخا

 ةلاح هلودعلا نم فوخلا نأ مولعملا نمو « فوخلا ةالص كلذ نمو « هتعاطتسا

 ىتلا ةفصلا ىلع ىلصي لب « ةلاحلا كلت ىف ةالصلا طقست ال اذه عمو « ةديدش

 . تيداح ألا ىف تدرو ىتلاو ام ىبنلا اهلعف

 هلوق يفف « باتكلا امأ « عامجإلابو ةنسلابو باتكلاب ةتباث فوخلا ةالصو

 ذي اودخايلو كمن ةي هي ل و مه ھم ىلاعت

 « :٠٠٠ ءاسلا ] ةيآلا 4كم صير ىرخأ هياط تالو مُكحِبآَرَو نو افك وذم

 یاست هلق يشضو« الح ةليدشلا ريع فوخلا ةلاح ىسف ةبأآلا هذهو

 جنم 15 فاناَكَرَوأ الاجور 2: 0 نَوَ لإ اوموفو لطعَسْوْلاَو :راسملاو بولص لع اوُظِفْنَح ]ا

 يف ناتيإآلا ناتاهو [؟58 - ۲۳۸ : ةرقبلا |( توملعأ اونو لاٿ م ڪڪ َمّلَءاَمَك هللا اورڪ ڏڌ دا

 . ديدشلا فوخلا ةلاح



 مارملا غولب حرش فوخلا ةالص باب. ةالصلا باتك

TTTنوار نير هر روم راو و امو را هرم م همر و مركب مروع م و حر همام م هم ننام م مه ةهوتاوث هر مم درع مل جعجع د مويا مق قلع ع ج_ت  

 يف فوخلاة ةالص هباحصأب ىلص هنأ 5 لوسرلا نع تبث دقف ةتسلا امأو

 . ةريثك عئاقو يفو « ةريثك ثيداحأ
 ىف كلذو « فوخلا ةالص ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ لرقف « عامجإلا امأو

 . ودعلا لاتق لاح
 اغلا لاتق وأ ءرافكلا لاتقك ًاحابم لاتقلا نوكي نأ فوخلا ةالص طرش نمف

 نيذلا قيرطلا عاطق مهو نيبراحملا لاتق كلذكو « ةعاطلا اصع قش نوديري نيذلا
 ةاغبلا نمو . بجاووه لب« « عورشم حابم لاتق اذهف « نمألاب لالخإلا نوديري
 نيب ةنتفلا ةراثإو « رمألا يلو ىلع جورخ او « ةعاطلا اصع قش نوديري نيذلا جراوخ ا
 نولتقيو « مهلبس يف سانلل نوضرتسي نيذلا قيرطلا عاطق كلذكو ؛ نيملسلا
 ةالص عرشتو . لبسلا نمأتو نمألا بتتسي ىتح نولتاقي ءالؤهف « لاومألا نوذحأيو

 . اهلك لاوحألا هذه ىف فوخلا

 تاياورو « ةريثك ثيداحأ يف ةددعتم تافصب يبنلا نع تتبث فول ةالصو
 : هللا همحر دمحأ مامإلا لاق امك ةزئاج اهلكو « لاوحألا فالتخال كلذو « ةددعتم

 ذخأ نم « ةزئاج اهلك تس وأ سمح تافصب ةن يبنلا نع فوخلا ةالص تتبث)
 «ةددعتم لاوحأ ىف تافصلا هذهو هراتخأ انأف لهس ثيدح امأو « نسحف اهّلك اهب

 : تاوزغ عبرأ يف : يأ « نطاوم ةعبرأ يف هي ىبنلا اهالص دقف

 . عاقرلا تاذ يف |

 . ةنيدلا يقرش لبخن نطب يفو - ؟

 . ةكم لامش نافسع ىفو - ۴

 ٤ - ةباغلا ةوزغب ةامسملا يهو « درق يد ةوزع یف .

 نأ ةيناغلاو . ةلبقلا ةهج ريغ ىف ودعلا نوكي نأ ىلوألا : ناتلاح فوخلا ةالصلو
 : تافص ةالصللف ةلبقلا ةهج ريغ ىف ناك اذإف ةلبقلا ةهج يف نوكي



 فوخلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 مهي بنادم مه عمم سمسم سم سه سس سس أس اعاس ساس م ماس هاو سا مع اه ع عه جس و واش ين و ودع هرا# ماه شاه سس ساس سا# هعاس ساو ساس اس هس وه هاه ها هاهم سس سعاع سهوله حياه اس ساه ااعام ع وو هاش هسه وو ماقاس

 ىلوألا ةفئاطلاب يلصيف « نيتفئاط ىلإ شيجلا مامإلا مسقي نأ : ىلوألا ةفصلا

 اذإف « هتاكرحت بقارتو هبقارت « ودعلا ةهجاوم ىف نوكتو « ودعلا سرحت ةفئاطو « ةعكر

 ةعكرلا مهسفنأل اوُمأو  ًافقاو تبث « ةيناثلل ماقو « ةعكر هعم ىتلا ةفئاطلاب ىلص
 يف نوفقيو نوبهذي مث « رظتني ةيناثلا ةعكرلا يف فقاو مامإلاو « اومَّلسو ةيناثلا

 ودعلا ةهجاوم يف تناك يتلا ةفئاطلا يتأت مث « ودعلا ةهجاوم يف ةسارحلا عضوم

 مامإلا سلج اذإف « ةيقابلا ةعكرلا مامإلا عم يلصتو « مدقتتو ىلوألا ةعكرلا يف

 ملس اهب اوتأ اذإف « مهقح ىف ةيناثلا ةعكرلاب اوتأيو اوموقي ىتح رظتني هنإف دهشتلل

 ب ىلصف « مارحإلا ةريبكت هعم ترضح ىلوألا ةفئاطلا « لّدعلا نيع اذهو « مهب

 ةعكرلا مهب يلصيو ةيناثلا ةفئاطلا يتأت ىتح رظتني فقوو « مهسفنأل اومتأ مث « ةعكر

 نوكتف « مهب مّلسي مث « ةيناثلا ةعكرلاب نوتأيو نوموقيف دهشتلا يف رظتني مث « ةيناثلا

 ةعكر ترضح ىلوألا ةفئاطلاو « مالسلاو ةعكر مامإلا عم ترضح ةيناثلا ةفئاطلا

 نيلصملا نيب لدعلا لصحو « هجو متأ ىلع ةالصلا ءادأ لصحف « مارحإلا ةريبكتو

 ةفصلا هذهو « اذه يف حلاصملا تمت كلذبو « ودعلا ةسارح تلصحو « مامإلا نم

 تحن اردخايلو كح مهم ةا ممد هولا مه تأ م يفتك الو: ةيآلا قفاوت
 « فقاو مامإلاو ةيناثلا ةعكرلا نومتي نكلو ( مبآرو نِمْأ ركل وداد

 A ےس ےس

 ةيناثلا ةعكرلا ينعي َكَعَم اوُلَصْيلْف ل ةسارحلا يف اوماق نيذلا مهو (اولصيرل م رر٥ ےب 8 . 9 . هم 3

 دمحأ مامإلا اهراتخا اذهلو « ةيركلا ةيآلا ىف ءاج امل ةقفاوم ةفصلا هذهف  مامإلا

 . هللا همحر

 ةعكر ىلوألا ةفئاطلاب ىلص اذإف « ةسارحلا ىف نوكت ةيناثلا ةفئاطلاو « ىلوألا

 ةهغعب



 مارملا عولب حرش فوحخلا ةا ةالص باب ةالصلا باتك

AGENT NTT TTR TNTنمو رن ريو نر رو رص و سه سر رباب همم مامر هور مم يم هم همام م مم همت هوم مروع وسخ معروفون  

 موقتو ءاهتالص يف ىقبت اهنكل « ةالصلا متت نأ نود « ةسارحلا عضوم ىلإ تفرصنا
 ةعكرلا مهب يلصيف ةسارحلا يف يتلا ةفئاطلا يتأت مث « اهتالص يف يهو ةسارحلاب
 نومتي « مامإلا مالس دعب مهسفنأل اومتأو ناتفئاطلا تماق مَّلس اذإف « ةيقابلا
 . ديع نبا لاق امك ةفصلا هذهو « ةيناثلا ةفصلا هذه « ةسارحلا عم ىدارف مهسفنأل

 نأ اهيف ىلوألا ةفصلا « مامإلا لبق امهتالص امتي مل نيتفئاطلا نأ يف حجرتت : ربلا
 هذه نكل« ةبارغ هيف اذهو « هتالص مامإلا متي نأ لبق امهتالص اتمتأ نيتفئاطلا
 ؛ ةعكر تّلص ةفئاط لك مامإلا عم اولص مهنإ ثيح ةبارغلا هذه اهيف يفتنت ةفصلا
 . ًامامت نيقوبسملا لثم اوراصو « مهسفنأل اومتأو اوماق ء مامإلا مّلس املف

 ‹ قبس امك نيتفئاط وأ نيمسق ىلإ شيجلا مامإلا مسقي نأ : ةثلاثلا ةفصلا

 مهب ىلصيف ةيناثلا ةفئاطلا يتأت مث « مهب ملسيو نيتعكر ىلوألا ةفئاطلاب يلصيو

 ةرملا « نيترم ىلص مامإلا نوكيو ٠ ناتعكر ةفئاط لكل نوكتف « مهب مّلسيو نيتعكر
 يف ناتالصلا نوكت امنيب « هقح يف ةلفان نوكت ةيناثلا ةرملاو ‹ ةضيرفلا يه ىلوألا

 امك ةزئاج لفنتملا فلخ ضرتفملا ةالص نأ انعم مدقت دقو « ةضيرف نيتفئاطلا قح
 هل نوكتف ؛ لو يبنلا عم يلصي ناك ذاعمو « ذاعم فلخ نولصي ةباحصلا ناك

 . ةضيرف مهلو « ةلفان

 , ناتمكر هّقح يف نوكتف « مّلسيو ةعكر ةفئاط لكب يلصي نأ : ةعبارلا ةفصلا
 دقو« طقف ةعكر فوخلا ةالص نأ ىلع اذه لدف « ةعكر ةعكر نيمومأملا قح ىفو
 . نارغتسا لحم هذه نكل . كلذ ديؤي ام رخأ ثيداحأ اذه یف ءاج

 . ةلبقلا ةهج ريغ ىف ودعلا ناك اذإ عب رآلا تافصلا هذه

 نإف « ةلبقلا نيبو مهنيب « ةلبقلا ةهج يف ودعلا ناك اذإ يهو : ةسماخلا ةفصلا
 ودعلا نوبقاريو « ًاعيمج ةالصلا يف نولخديف « مامإلا عم نولصي ًاعيمج نيّلصملا



 فوخلا ةالص باب. ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 عبد همام اه HEEE FEN PPE HMPA ساروا ها" ها ساه ERA سم هع دس RRR AGEH Rm nr همر سوال ها هاو سعاما»

 نيبو مهنيب مهمامأ ودعلا نأل ؛ ًاعيمج نوعكري عوكرلا دنع كلذكو  ًاعيمج

 فصلا هعم دجس مامإلا دجس اذإف « ةسارح ىلإ جاتحي وهف دوجسلا امأ « ةلبقلا

 ةيناثلا ةعكرلا ىلإ مامإلا ماق اذإف ءودعلا بقري يناثلا فصلا ىقبو « طقف لوألا

 نم رخؤملا فصلا ماق اذإف ءودعلا بقاري مّدقُْلا فصلا راصو « رخؤملا فصلا دجس

 فصلا يف راصو لوألا فصلا رخأتو « لوألا فصلا ىف اوراصو اومدقت « دوجسلا

 هعم نوموقي « ىلوألا ةعكرلا ىف د اولعف ام لثم ةيناثلا ةعكرلا ىف د اولعفو « يناثلا

 ناك يذلا مدقملا فصلا دجس دوجسلا ءاحس اذإف ء ًاعيمج هعم نوعک ریو « ًاعيمج

 وه ىلوألا ةعكرلا يف ناك يذلا رخؤملا فصلا فقوو « رخؤملا وه ىلوألا ةعكرلا ىف

 مدقللا فصلا راصو ءرخؤملا فصلا دجحتس « دهشتلل مامإلا سلج اذاف « مدع

 مدا فصلاو رحؤملا فصلا ًاعيمج دهشتلاب اوتأ مث ؛ نوسلاج مهو ودعلا بقاري

 . ًاعيمج مهب مّلس مث
 ىلع تينب رخأ تافص كانهو « م يبنلا نع تتبث سمخ تافص هذهف

 نم اذه نأ حيحصلا نكل « ةفص ةرشع تس نم بيرق ىلإ تغلب تاياورلا ددعت

 هذهب وهف و يبنلا لعف امأ ٠ 185 يبنلا لعف فالتخا نم ال ةاورلا فالتخا

 نع فوخلا ةالص تتٹ ` دمحأ مامإلا لوقي اذهلو ؛ طقف طقف ةروكذملا تافصلا

 اهلك اهيلإ بهذ نمو« ةزئاج اهلك تافص تسب وأ تافص سمخب ديت ىبنلا

 ىنغملا | ةميركلا ةيآلا قفاوي هنأل ؛ هراتخأ انأف لهس ثيدح امأو « نسحف
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 مارملا غولب حرش فوخلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 موي 5 هللا لوسر عم یلص مع اط توخ نب عاص نع ۷
 ةفئاطو « هعم تفّص هباحصأ نم ةفئاط نأ : فوخلا ةالص عاقرلا ت

 يبطل أ شنق تبت من عكر هعم نيذلب یلص ولما اجر

 مهب ىلصف « ىرخألا ةفئاطلا تءاجو ؛ ودعلا هاجو اوفصف « اوفرصنا مث

 .مهب ملس مث« « مهسفنأل اومتأو « ًاسلاج تبث مث « تيقب يتلا ةعكرلا

 حلاص نع : هدنم نبال «ةفرعملا» ىف عقوو . ملسم ظفل اذهو « هيلع فتم

 هبا نع « تاوخ نبا

 يفف « يباحص ريبج نب تاؤتخ هوبأو « نيعباتلا نم : تاوخ نب حلاص - 41
 يباحصلا مسا ركذي ملو 35 يبنلا نمع « تاوح نب حلاص نع : ةياورلا هذه

 نع هاور هنأ هدعب يتلا هدنم نبا ةياور يف ءاج نكل؛ مهبم وهو هنع ىور يذلا
 نع « تاوخ نب حلاص نع : ىرخأ ةياور يف ءاجو « ريبج نب تاوخ همساو « هيبأ
 هنأ وأ ريبج نب تاّوخ هنإ امإ هنأ « مهبملا نيبتف تف « يراصنألا ةمثح يبأ نب لهس

 . ملعلا لهأ قافتاب رضي ال يباحصلا ماهبإ نإف لك ىلعو « ةمثح يب نب لهس

 نعت هنأب انركذ دقو + يباحص هنأ رسم ل اذهو مر ا (ىلص ْنَمَع)

 . ةمثح يبأ نب لهس وأ زيبج نب تاوخ هنأب تاياورلا ضعب يف
 ص لوسر اهازغ ىتلا ةوزغلا مسا عاقرلا تاذ (فوخلا ةالص عاقرلا تاذ موي)

 ناكملا وه : دجنو , دجن يف نافطغ ىمست ةليبق ي يبنلا ازغ دقف « دجن ضرأ يف

 «قارعلا ىلإ ةماميلا لابج نم دتمملا دجن ىلع قلطي راصف « ضرألا نم عفترملا
  ةباحصلا نأل ؛ عاقرلا تاذ ةوزفلا هذه تيمسو « هعافترال ًادجن ىمسي اذه لك
 ٠ تأذب تيمسف « قرخلاو عاقرلا اهيلع 1 اوفلف « ةوزغلا هذه ىف مهمأدقأ تيفح م

 . كلذ لجأ نم عاقرلا

 )١( يراخبلا )1١79( « ومسلم)۸٤۲( .

 نك



 فوخلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

mSو ماع مع  EYEE rH PNET HRS HESS HESE5 سه سهو كاش شو هوا تا  RHE mHممم او مم هوم 4 مم همرو مرور  

 مث « ةعكر هعم نيذلاب ىلصف « ودعلا هاجو ةفئاطو « هعم تلص ةفئاط نأ)

 « ىرخألا ةفئاطلا تءاجو « ودعلا هاجو اوفرصتا مث « مهسفنأل اوهتأو « ًامئاق تبث

 (مهب مَّلس مث « مهسفنأل اوقأو « ًاسلاج تبث مث« تيقب يتلا ةعكرلا مهب ىلصف

 «امئاق تبث ةيناثلا ىلإ ماق اذإف ةعكر ىلوألا ةفئاطلاب يلصي هنأ ىلوألا ةفصلا هذه

 ودعلا هاجو اوماقو « ةسارحلا عضوم اوملستو اوبهذ مث « اوملسو « مهسفنأل اومتأو

 عم تقصف ودعلا هاجو تناك يتلا ةفئاطلا تءاج مث « ةالصلا نم اوغرف دق مهو

 مش « ةيقابلا ةعكرلا مهب ىلصف « مهرظتني فقاو هنأل ؛ ةيناثلا ةعكرلا ىف مامإلا

 نوكتف مهب مّلس مث « ةيناثلا ةعكرلا مهسفنأل اومتأ ىتح دهشتلا يف ًاسلاج تبث

 ةيناثلا ةفئاطلاو « ةالصلا نم ةعكرو « مارحإلا ةريبكت هعم ترضح ىلوألا ةفئاطلا

 نيب هنم لدعلا اهيف « ةحضاو ةفص هذهف « ميلستلاو ةالصلا نم ةعكر هعم ترضح
 . دو هباحصأ
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 ما رملا غولب حرش فونلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ءانب ىلصو فدل لوس مانت . مهاتاصق ردا اف دج لد

 دجسو « هعم نمب عكرو « ودعلا ىلع ةفئاط تلبقأو « هعم ةفئاط تماقف

 مهب عكرف « اوؤاجف ؛ لصت مل يتلا ةفئاطلا ناكم اوفرصنا مث « نيتدجس

 هسفنل عكرف ٠ مهنم دحاو لك ماقف مّلس مث « نيتدجس دجسو « ةعكر

 ٣ يراخبلا ظفل اذهو « هيلع قفتم . نيتدجسس دجسو « ةعكر

 ١ - لخخن تاذ ةوزغ اهنأ رهاظلاو « تاوزغلا ىدحإ ىف ثيدحلا اذه «.

 ةنيدملا يقرش يهو : نولوقيو .

 ىلإ اوهجوتو , مهتالص يف مهو | اوفرصنا « ةالصلا اومتي مل : يأ (اوفرصنا مث)

 ببسب ةلبقلا ريغ ىلإ مههجوتو مهيشم رفتغا اغإو « ةالصلا يف مهو هنوبقاري ودعلا
 تناك يتلا ةفئاطلا تءاج مث « ةيناثلا ةعكرلا مهيلع تيقب دقو ءرذعلاو فوخلا

 مّلس املف « دهشتو سلج مث « ةيناثلا ةعكرلا هعم اولصف « ىلوألا ةعكرلا يف سرحت
 ًامات قوبسملا لثم ء ًادارفأ اهسفنل نيتفئاطلا نم لك تعأ .

 نأ فولأملا وه اذهو « مامإلا لبق مهتالص اومتي مل مهنأ اهيف ةفصلا هذه نكلو

 اومتأ مهنأ ىلوألا ةفصلا يف ءاج امنيب ؛ مامإلا ةالص لبق هتالص متي ال قوبسملا

 ةفصلا كلت نساحم نم اذهو « هتالض مامإلا لمكي نأ لبق مهتالص .
 ىف اوسيل مهو ودعلا ىلإ اوفرصنا مهنأ اهنساحم نمف ىلوألا ةفصلا امأ

 فولأملا فالخ اذهو « مهسفنأل مهتالص اولمكأ دق امنإو « ةالص .

 عكرف « مهنم دحاو لك ماقف « ملس مث « نيتدجس دجسو « ةعكر مهب عكرف)
 ظ ودعلا ةسارح عم مهسفنأل مهتالص اومتأف (نيتدجس دجسسو « ةعكر هسفنلا

 اوعكريو ًاعيمج اودجسي نأ نود نسكلو ؛ هسفنل هتالص دحاو لك متأف « هتبقارمو
 ةسارتخلا يف نينواعتم كلذب نونوكيف ؛ ًاعيمج .

 ) )1١(859)ملسمو « (157؟)يراحبلا .



 فوخلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا خولب حرش

 « فوخلاة ةالص هللا لوسر عم تدهش : لاق هو رباج نعو 34

 ربكف « ةلبقلا نيبو اننيب ودعلاو « وهلا | لوسر فلخ فص « نيّفص انفقصف

 . عوكرلا نم هسأر عفر مث « اعيمج انعكرو « عكر مث « ًاعيمج انربكو لب يبا

 يف رخؤملا فصلا ماقو ٠ هيلي يذلا فصلاو دوجسلاب ردحنا مث« اعيمج انعفرو

 . ثيدحلا ركذف .. هيلي يذلا فصلا ماق « دوجسلا ىضق املف «ودعلا رن

 دجس !وماق الف « لوألا فصلا هعم دجسو جس مل ٍةيآور ينو -۴

 لس مث : هرخآ يفو .هلثم ركذف .. .يناثلا مدقتو « لوألا رخأت مث « يناثلا فصلا

 . لسم هاور . ًاعيمج انملسو « ال بلا

 نايلوألا ناتفصلا امأ « ةلبقلا ةهج ىف ودعلا ناك اذإ اميف ةفصلا هذه - ۲

 انربكو < ا يبنلا ربكف) : هلوقف ةلبقلا ةهج ريغ يف ودعلا ناك اذإ اميف امهف
 نأل (ًاعيمج انعفرو « عوكرلا نم هسأر عفر مث « ًاعيمج انعكرو عكر مث « ًاعيمج

 نوموقيف « ةالصلا يف مهو هنوبقاريو « ةالصلا يف مهو هيلإ نورظنيو « مهمامأ ودعلا

 . طقف دوجسلا ةلاح يتأي اغإ ماسقنالا نكل « مامإلا عم اعيمج نوعكريو

 يقبو « هعم دجس مدقملا فصلا (هيلي يذلا فصلاو دوجسلاب ردحنا مث)

 . ودعلا بقاري دجسي مل رخؤلا فصلا

 فصلا ردحنا دوجسلا نم ماق امل (هيلي يذلا فصلا ماق « دوجسلا ىضق املف)

 « لوألا فصلا رخأتف ء فقوملا اولدابت مهدوجس وهنأ ال مهنإ مث « اودجسو رخؤملا

 ةعكرلا يف ه اولعفو « مامإلا ءارو راصو « رتخؤملا فصلا مّدقتو « ةسارحلا لحم راصو

 . ًاعيمج مهب مّلسو « ًامامت ىلوألا ةعكرلا يف اولعف ام لثم ةيناثلا

 ‹ يناشلا فصلا ذجس اوماق املف « لوألا فصلا هعم دجسو دجس مث : ةياور يفو) عع

 . اهلبق يتلا ةياورلا نيبتو لصفت ةياورلا هذهف(يناثلا مدقتو لوألا فصلا رأت مث

 ا
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 هاور . اعيمج انملسو « ةي يبنلا ملم مث : هرخآ يفو . هلثم ركذف)

 ىف ماسقنالاو اهيف ةسارحلا تلصح امنإ ةفصلا هذهف « اعيمج ةالصلا اوهنأ(ملسم

 . داتعملاك ًاعيمج اهودأ مهف ةالصلا ةيقب امأ « طقف دوجسلا

Of 



 فونلا ةالص باب . ةالصلا باتك ٠ | مارملا غولب حرش

 . 0 نافسع ىف

 ةهج ىف ودعلاو تناك ىتلا  ةالصلا هذه نأ نايب ثيدحلا اذه ىف - ٤

 عيرسلا قيرطلا ىلع ةكم يلامش داو مسا : نافسعو « نافسع يف تناك د ةلبقلا

 اهيفو « نابم اهيف ةنيدم نآلا تراص دقو « ارتموليك نونامث ةكم نيبو هنيب « نآلا

 مدق اأ ةكم رافك عم ةوزغلا تلصح اهيفو « ةمكحم اهيفو ؛ ةيموكح رئاود

 دار « ناكلا اذه اولصوو « ةرمعلا نوديري ةيبيدحلا ماع نيمرحم هباحصأو كَم بتلا

 . اط دلاخ ملسُي نأ لبق اذهو - نيكرسشملا نم ناسرف هعمو ديلولا نب دلا

 اوّلِصف « رهظلا ةالص ترضحف « ؛ ةكم نيبو مهنيب اوراصو « نيملسلاب اوقتلاف
 نيملسملا ىلع مهموجه مدع ىلع نوكرشملا رسحت ة ةالصلا نم اوغرف املف « داتعم اك

 ةيآب ليربج ىلاعتو هناحبس هللا لسرأف « اهب مهلاغشنال ؛ ةالصلا يف نولخاد مهو

 فوخل ا ةالص رصعلا مهب ىَّلصف 7 واصلا مهل تقام يفتك ادو : فوخلا ةالص

 نمو « ةقدلا هذه نمو « ماظنلا اذه نم نوكرشملا بجعتف « ةيآلا ىف تلزن ىتلا

 اذهلو « ىلاعتو هناحبس هللا ميلعتب ناك كلذ نأ اوكردي ملو ةطيخلاو ةنطفلا هذه

 رهظل ةالص يف : ينعي« نضام لمف اذه و( ) : العو لج لوقي

 وم کیل وایی کی عما کی حلس نع  ْوُفْسَولا عك َنياَدَو)
 . فوخلا ةالص هللا عرش اذه لجألو

 )١(أبو دواد )١775(.



 مارملا غولب حرش فوخلا ةالص باب. ةالصلا باتك

eش  

 03کب ىبأ نع« دواد ىب أل هلثمو ۷

V4مهمسق هنأ اهيفو « ةحضاو ةفص ىهو« ةعبارلا ةفصلا هذه “۷ و  

 .ملس الف « نيتعكر مهب ىلصو هعم يقب مسقو « ةسارحلا يف يقب مسق « نيمسق

 مل يتلا ةفئاطلا تءاجو « ةسارحلا ناكمل اوبهذ مهتالص نم اوغرفو ىلوألا ةفئاطلاب

 نوكتف « نيترم اهألص ذم يبنلا نوكيف ؛ . مهب مّلسو « نيتعكر مهب ىّلصف لصت

 ةحص كلذ نم دافتسيو « ةلفان هقح يف ةيناثلاو « هقح يف ةضيرفلا يه ىلوألا

 . لقشملا فلخ ضرتفملا ةالص

 . ۱۷۸/۳ ىئاسلا(١)

 . )۱۲٤۸( دواد وبأ (۲)



 1 مارملا غولب حرش فوخلا ةالص باب .ةالصلا باتك

 ءالؤهب فوخلا ةالص ىلص هي ىبنلا نأ « نط ةفيذح نعو - ۷

 « يئاسنلاو « دواد وبأو « دمحأ هاور . اوضقي ملو « ةعكر ءالؤهبو ةعكر
 . لاب نب ةححص و ° نابح نیا هحم

 ةعكر ءالؤهب فوخلا ةالص ىلص هو ىبنلا نأ) ةسماخلا ةفصلا هذه - غاباب

 ةصكر هباحصأ قح يفو « نيتعكر ب هقح يف نوكتف (اوضقي ملو « ةعكر ءالؤهبو

 قح يف ةدحاو ةعكر نوكت اغإ فوخلا ةالص نأ يف ةسداس ةفص كانهو « ةعكر
 ١ ديم بلا نع ةتباث ريغ ةفصلا هده نكلو )ع مومأملاو مامإلا

 )١( دواد وبأو ۰ (؟77558) دمحأ )۱۲٤١( : نابح نباو « 158/؟ىئاسنلاو )؟١585( و)۲٤۲٥( .

 مكب



 مارملا غولب حرش فوخلا ةالص باب. ةالصلا باتك

EYAانه 1 يسر سابع نبل | نع : ةمزخ نبأ دنع هلثمو -  

 00 دانسإب الا هاور «ناك هجر يأ ىلع عكر فرخلا ةالص)

 فوخلا ةالص نأ يهو « ةسماخلا ةفصلا يف هلك اذه مدقت - ۷4٤و 4

 . ةعكر

 . )44*١( ةعرخ نبا(١)
 وهو « ينامليبلا نب نمحرلا دبع هدانسإ يفو « (1۷۸) :راتس ألا فشك» يف امك رازبلا(؟)

 . ًادج ثيدحلا فيعض



 فوخلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 هجرخأ (وهس فوخملا ةااص يف سيلا : ًاعوفرم هلعو د عمد

 . "!فيعض دانسإب ىنطقرادلا

 نم لصح ولف «وهسلا دوجس : ينعي (زهس فوخلا ةالص يف سنيل) - ٠
 نكلو« فيفختلا باب نم اذهو « هيلع دوجس الف « فوخلا ةالص يف وهس مامإلا

 . لاقم هيف ثيدحلا

 )١( ينطق رادلا ٥۸/۲ « يرسلا نب ديمحلا دبعو . سلدم وهو « ديلولا نب ةيقب هدانسإ يفو ‹

 ا





 نيديعلا ةالص باب .ةالصلا باتك _ مادا ولي عرش

 ىلاعتو هناحبس هللا نأ كلذو « (نيديعلا ةالص ناب) : هللا همحر فلؤملا لاق

 ءرمعلا يفو ماعلا يفو عوبسألا يفو مويلا يف رركتت تاعامتجا نيملسملل عرش

 . سمخلا تاولصلا يهو تارم سمح ةليللاو مويلا يف رركتت تاعامتجا مهل عرشف
 اعامتجا مهل عرشو « ةعمجلا ةالص يف وهو « هنم ربكأ ًايعوبسأ ًاعامتجا مهل عرشو

 « جحلا وهو ةرم رمعلا يف ًاعامتجا مهل عرشو « ماع لك ديعلا ةالص وهو « هنم ربكأ
  حلاصم اهيف تاعامتجالا هذهف « ةرم رمعلا يف ملسملا ىلع بجي هنإ ثيح

 ‹ مهفلاتو نيملسملا فراعت اهيفو « مالسإلا رئاعشو ةدابعلل راهظإ اهيفف « نيملسملا

 مالسإلاف « حلاصملا نم كلذ ريغ ىلإ ء ودعلا باهرإو نيملسملا ةوقل راهظإ اهيفو
 نأل ؛ نيملسملا ىلع كلذ بجوي لب « ةملكلا داحتاو فلأتلاو عامتجالا ىلع ثحي

 ‹ فالتئالاو عامتجالا ىلع نيملسملا دوعتو يناعملا هذه دطوت تاعامتجالا كلت

 . كلذ ىلع ةنملاو دمحلا هللف

 . يناكم ديعو « ينامز .ايع : نامسق وهو « رركتيو دوعي امل مسا : ديعلاو

 ةبعكلا لثم ىناكملا ديعلاو ٠ ىحضألا ديعو « رطفلا ديع : ينامزلا ديعلا

 نيملسملل ةيناكم دايعأ هذهف « ةفرعو « ةفلدزمو « ىنمو « مارحلا دجسملاو « ةفرشملا

 ةينامز دايعأ نيملسملل سيلو « ىلاعتو هناحبس هللا ديحوتو ةدابعلل اهيف نوعمتجي
 ‹ ةيلهاج دايعأ اهنإف دايعألا نم اهادع ام امأ « ةيعرشلا دايعألا هذه ريغ ةيناكم الو

 دجو ةنيدملا مدق امل هدو يبنلا نأل ؛ اهورهظي نأو اهب اولفتحي نأ نيملسملل زوجي ال

 نم نوؤاشي ام امهيف نورهظيو ‹ امهيف نوعمتجي  ةيلهاحملا ىف ينعي  نيديع مهل

 هالذ



 ديع : نيموي امهب مكلدبأ هللا نإ» : دب يبنلا لاقف « ةيلهاجلا ننسو بعللاو وهللا

 لكو « نيملسملل هللا اهعرش ىتلا ةيعرشلا دايعألا يه هذه «ىحضألا ديعو « رطفلا

 نكر ءادأ دعب نوكي رطفلا ديعف « مالسإلا ناكرأ نم نكر ءادأ دعب عقي امهنم

 وه كلذ « ةفرعب فوقولا نكر ءادأ دعب نوكي ىحضألا ديعو ؛ ناضمر مايص « مايصلا
 « مهل هللا هعرش ام ريغ ًادايعأ اوثدحب نأ نيملسملل زوجي الف « جحلل مظعألا نكرلا

 .. سانلا نم ءامظعلا دلاوم وأ « ءايلوألا دلاوم وأ « ءايبن ألا دلاوم ءاوس < دلاوملا دايعأك

 ام ىتلا ةيلهاجلا رومأ نم هذهف « هداليم ديع دحاو لك ييحب نأب ةيدرفلا دلاوملا وأ

 ديعو رطفلا ذيع امه نيديع اهنع الدب انل رق دف يبنلاو « ناطاس نم اهب هللا لزنأ

 . ةثدحملا دايعألا لك امهب انانغأف « ىحضألا
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 نيديعلا ةالص ب باي. ةالصلا باتك f 0 | ٠ مارملا عولب حرش

 ١ - كلل وسر لاق تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو |
 . "7 يذمرتلا هاور «سانلا ىحضي موي ىحضألاو « سانلا رطب موي رطفلا»

 ىلع ءانب ناضمر رهش نم اورطفأ اذإ نيملسملا نأ هيف ثيدحلا اذه - 5

 : ينعي «هتيؤرل اوموص» : ٌهيُولاق ثيح « نيثالث ةدعلا لامكإ وأ « لالهلا ةيؤر

 رتق وأ ميغ ببسب لالهل اورت مل : ينعي ؛مكيلع مغ نإف هتيؤرل اورطفأو» لالهلا
 نتاه ىدحإب سانلا ماص ادإف «نيثالث نابعش ةدع اولمكأف» هتيؤر نود ٍلئاح وأ

 « نيملسملل ًافلاخمو ًاذاش نوكي هنأل ؛ مهفلاخي نأ دحأل زي مل« نيتمالعل

 اوماص اذإف « درفني الو نيملسملا عم نوكي نأ ملسملا ىلع بجيف « مهتعامجل ًاقاشو

 نيملسسملا ىلع بجو « هتداهشب يضاقلا مكحو نيملسملا نم دحاو هآر نأب هتيؤرل

 وأ ءةقثب سيل اذه نإ : لوقيو ةيؤرلا يف ككشي دحأ ىتأي الو « اورطفُي نأ ًامومع
 نأ بجي اذه لثمف « ةيكلفلا تاجردلا فرعي ال هنإ وأ « علاطملا فرعي ال هنإ

 نيقلذحتملا نم نيريثكلا نإ ىتح « نيملسملا ىلع شيوشتلا ديري هنأل ؛ سدؤي

 نأ لجأ نم « تاعامتجالاو تاودنلا نودقعيو « فحصلا ىف نوبتكي اوراص

 هتيادب يف مايصلا ديحوت ىلع ملاعلا ءاحنأ عيمج ىف ًاعيمج سانلا اوعمجي

 حيحصلا مكحلا نورهظي مهنأ مهمعزيو « نوفلتخم نيملسملا نأ مهتجحو « هتياهنو
 كي يبنلا نإ مث « كلذ نم عسوأ نيدلاو « انكم سيل اذه نأ عم « ةلأسملا هذه يف

 . «هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص» : لاق

 امإو « لالهلا ةيؤر امإ « فّلكت هيف سيل حضاو رمأ ىلع راطفإلاو مايصلا قّلعف
 دلبلا عم قفتي ملول ىتح « هبسحب دلب لك يف اذهو «ًاموي نيثالث رهشلا لامكإ
 يف ةدعلا لا | وأ ةيؤرلا نم يعرش رمأ ىلع اونب اذإ كلذ نم عنام الف ءرخآلا

 مهنأل ؛ ًافالتخا الو ًاقرفت دعي ال اذهف ءرخآ دلب عم اوفلتخا مهنأ ولو « مهدلب

 . فلتخت علاطملا نألو «هتيؤرل اورطفأو « هتيؤرل اوموص» : كك يبنلا لوقب اوذخأ

 )١( مقرب ) )۸٠۲هححصو .

 نحيا



 مارملا غولب حرش نيدبعلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ماشلا يف لالهلا اوأر مهنأل ؛ ةعمجلا موي ماشلا لهأو 4ط ةيواعم ماص دقف
 ماص ناك دقو ماشلا نم ةنيدملا ىلإ بيرك مدقف « ةعمججلا موي اوماصف « ةعمجلا ةليل

 اشكل: هت رابع نبا لاقف ؛ ماشلا لهأ ةيؤر نعت سابع نبا ربخأق ؛ مهعم

 لهأ ةيؤر نع ماشلا لهأ ةيؤر تفلتحاف . هارن ىتح رطفن الو « تبسلا ةليل هانيأر

 اذهو « ؛هتيؤرل اورطفأو « هتيؤرل اوموص» : تك لوسرلا لوقب اولمع لكلاو « ةنيدملا

 لالهلا ةيؤر وهو « يعرش رمأ ىلع اونب مهّلحم يف نيملسملا نم ًالك نأل ؛ رثؤي ال
 هل دلب لكو « ميلاقألا فالتخاب فلتخت علاطملاو « ًاموي نيثالث رهشلا لامكإ وأ

 نوديري نيذلا ءالؤه هلوقي امك فالتخالاو قرفتلا نم اذه دعي الو « هتيؤر مكح
 ‹ عوربشملا فالنخ اذهف « مايصلاو راطفإلا يف دحاو موي ىلع هلك ملاعلا | وعمجي نأ

 يك لوسرلاو « يكلفلا باسحلاب لمعت : لوقي نم مهنم نإ مث « ًاضيأ ليحتسم وهو

 هنإ لب « ًاموصعم سيلو ؛ رشب لمع يكلفلا باسحلا نإ مث « كلذب انرمأي مل
 انلاحأ اغإو « يكلفلا باسحلا ىلع انلحي مل هلع لوسرلاو « بيصي ام رثكأ عىطخي

 .ةيؤرف ‹ يرضحلاو يودبلاو « ملعتملاو يماعلا : دحاو لك هفرعي حضاو ءيش ىلع

 ىلإ جاتحي الو ءدحأ لك هفرعي رمأ اذه «ًاموي نيشالث رهشلا ماهتإ وأ لالهلا

 مل ةت لوسرلاو ؛ ةيكلف دصارم كلذ لجأ نم لمعن : لوقي نم مهنمو « فكن

 اهنأل ؛ يكلف دصارم لمع وعيطتسي سانلا لك سيلو « فلكت اذهو « اذهب راب
 ‹ نوليلق اهمادختسا نونسحي نيذلا نإ مث« لطعتت ارو « تاقفن ىلإ جاتحت

 .امنإو « ناطلس نم هب هللا لز ذا ام فّلكت هلك اذهف «٠ ؛ مّدعتو نارم ىلإ نوجاتحيو

 نم مهنمو « فلكت الو جرح اننيد يف سيل هنأل ؛ ةدرجلا نيعلاب ةيؤرلا يفكت
 لكل رسيتت ةيئاضفلا ةبكرملا لهو « ةيئاضف ةبكرم كلذ لجأ نم لمعتسن : لوقي

 هذه لطعتت تقو ىتأي اميرلو !؟ًادبأو ًامئاد سانلل ةبكرملا ىقبت لهو !؟سانلا

 ًاصوصخم سيلو ةمايقلا موي ىلإ قاب نيدلاو « يهتنتو تاعانصلا هذهو تاكرحلا
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 نيديعلا ةالص باب. ةالصلا باتك د ظ مارحلا غولب حرش

 لمع نم يه يتلا رومألا هذهب نيدلا ماكحأ م لوسرلا قلعي ملو « نيعم تقوب

 اننإف اذل ؛ سانلا نم صاوخ الإ اهفرعي الو « لاوزلل ةضرع ًاضيأ يهو « رشبلا

 هءاج اذإ ناک دقو « «هتيؤرل اورطفأو ؛ هتيؤرل اوموص» كك لوسرلا لوق ىلإ عجرن
 رمع نبا هربخأ امك « مايصلاب سانلا رمأ لالهلا ىأر هنأب هربخأو دحاولا لجرلا

 نم اوموصي نأ سانلا رمأو - مايصلا باتك يف امك  ةرم يبارعألا هربخأ امكو « ةرم

 سيلو « رسيلا نيد  دمحلا هللو  اننيدف « تافلكتلا هذه نم ءايشأ لمعي نأ نود

 يف ًادوجوم ناك اذه نأل ؛ هتياهنو مايصلا ةيادب وه نآلا نيملسملا فالتخا ببس

 ةقيقحلا ىف نيملسملا قرف يذلا امنإ ء اوفلتخي ملو اوقرفتي مل كلذ عمو لوألا ردصلا

 قرف يذلا وه اذه . مهنم ريثك دنع ةديقعلا لالتخاو هللا لزنأ ام ريغب مكحلا وه

 ‹ ةيضقلا هذه اوجلاعيلف قرفتلا ببس اوجلاعي نأ نوديري ءالؤه ناك اذإف « نيملسملا

 ىف ديحولا ببسلا وه اذه نأل ؛ تايصوتلاو تاودنلاو تارهؤملا اهل اودقعيلو

 هللا لعج « هللا باتكب مهتمئأ مكحي ملام: م لوقي اذهلو ؛ نيملسملا قيرفت

 هذهو [040/4 مكاحلاو « )٠٠١١۸( نييماشلا يف يناربطلا هجرخأ | «مهنيب مهسأب

 أدبم يف نوفلتخي مهنأ هببس نيملسملا قرفت نأ اومعزو ؛ ءالؤه اهراثأ يتلا ةيضقلا

 «ةالصلا تيقاوم ىف اضيأ نوفلتخي نوملسملا سيلأ مهل لوقن « هتياهنو مايصلا

 مل اذه نإف كلذ عمو ؟ليوط تقوب برغم ا يف يذلا لبق يلصي قرشملا يف يذلاف

 بسحب موصي لك نودكي نأ يغبنب دي مايصلا كلذكو « نيملسملا نيب ًاقرفت ببسي

 . ًاموي نيثالت رهشلا لامكإ وأ « لالهلل هتيؤر

 هاب



 مارملا غولب حرش نيديعلا ةالص باب. ةالصلا باتك

AYنع ءامهنع هللا يضر كلام نب سنأ نب ريع يبأ نعو - ۽  
 الا اوأر مهنأ اودهشف ءاوؤاج ابكر نأ « ةباحصلا نم هل ةمومع

 ىلإ اودغي نأ اوحبصأ اذإو « اورطفي نأ ذيب يبنلا مهرمأف « سمألاب

 . "حص هدانسإو « هظفل اذهو « دواد وبأو « دمحأ هاور . مهالصم

 ؛ ًاريغص ناك ريمعوبأ ( ةه كلام نب سنأ نب ريمع ىبأ نع) - ۲

 نسم ةعامج : بكرلا (اوؤاج ًابكر نأ) ةباحصلا نم هل ةمومع نع يوري وه كلذلو

 ' اوربخأف ءرهشلا رخأ ىف : مايص سانلاو ةنيدملا ىلع اومدق « رثكأف ةثالث « نيرفاسملا

 اوري مل مهنأل ؛ ةدعلا لامكإ ىلع ًءانب نيمئاص سانلا ناكو « لالهلا اوأر مهنأ يم ىبنلا

 مهرمأف) « نيثالث ةدعلا لمكت ري مل اذإ هنأب هدو يبنلا يدهو « ةنيدملا يف لالهلا

 نأ مهرمأو « هيف مايصلا زوجي الو « ديع موي مويلا اذه نأ تبث هنأل (اورطفي نأ يم يبنلا

 (مهَألَصُم ىلإ اودغي نأ)دغلا نم : ينعي (اوحبصأ اذإو) : هلوقف « مهديعل ًادغ اوجرخب

 . راهنلا رخآ يف باهذلا وه حاورلاو « راهنلا لوأ يف باهذلا وه ودغلاو

 : لئاسم ةدع ىلع ثيدحلا اذه لدف

 مهنأف يضاقلا دنع تبثو لالهلا ةيؤر راهنلا يف نيبت اذإ هنأ : ىلوألا ةلأسملا

 مل مهنأل ؛ هنوضقيو « مويلا ةيقب نوكسمي رهشلا ةيادب يف ناك نإف « ةيؤرلاب نولمعي

 اذهق « ديع موي هنأل ؛ نورطفي مهنإف رهشلا ةياهن ىف ناك نإو « ًالماك هوموصي

 . اهل هننتلا ىغبني ةمهم ةلأسم

 دعب راهنلا ءانثأ يف الإ ديعلا توبث ربخ مهغلبي مل اذإ مهنأ : ةيناثلا ةلأسملا

 اوعمتجيو اوؤيهتي نأ مهنكمي ال ثيحب ىحضلا نم رخأتم تقو يف وأ« لاوزلا
 . تقو نأل ءاهتقو حرحخ هنأل ؛ دغلا ىلإ ديعلا ةالص نولجؤي مهنإف « ديعلا ةالصل

 دقو « رهظلا تقو لوخدب سمشلا لاوز ىلإ سمشلا عافترا نيب ام ديعلا ةالص

 ؟ءادأ نوكت وأ ءاضق نوكت له « ءاملعلا فلتخا
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 نيديعلا ةالص باب .ةالصلا باتك دل 00

 همها م عن رم م EHRE مه نهري هه تمكن سس م سمي هع تدهس مس عمي HER همام معه هام موو FEREH عموم مهم م قمم دمع هو راهم HHR mau مام عار ماه

 . اهتقو تاف دق هنأل ؛ ءاضق نوكت دغلا نم اهل مهتالص نأ رهاظلاو

 اذإ كرتت ال اهنأو « ديعلا ةالص ةيدكأ ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 . دغلا نم ىضقت لب « اهتقو تاف
 ملول هنأل ؛ ديعلا ةالص تقو ديدحت ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 وأ رهظلا دعب ولو « ربخلا غولب دعب اولصي نأ دي يبنلا مهرمأل مويلا يف اددحم نكي
 دغلا نم اهولصي نأ مهرمأ ديب ىبنلا نإف « ًاددحم اهتقو ناك امل نكل « رصعلا دعب

 . ءاضق

 مزلي هنأو « دهاشلا ةيؤرب لصعلا يهو « ًادج ةمهم يهو : ةسماخلا ةلأسملا

 . هتيؤرب لمعلا مهلك سانل
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 مارملاغولب حرش نيديعلا ةالص باب .ةذل ةالصلا باتك

LAYرطفلا موي ودعي 5 قلل لوسر ناك : لاق هيف سنأ نعو  

 ۳ يراخبلا هجرخأ . تارت لُكأي ىتح

EA 7دارفأ نهلكأيو : دمحأ اهلصوو ٍةقّلعم ةياور ينو. ]!" . 

AYديعلا ةالصل جورخلا دنع ديف يبنلا ننس نم ةنس هيف ثيدحلا اذه - » 

 «ًادارضأ نهلكأي ةياور يفو « تارت لكأي ىتح رطفلا ديع يف جرخي ال ناك هنأ يهو
 لبق ديعلا ةالصل بهذي امنيح رطفلا ديع موي « ةنسلا هذهب لمعي نأ ملسملل بحتسيف

 نأل ؛ عبس امإو « سمح امإو « ثالث امإ : اراتوأ ينعي « أدارفأ نوكتو « تارت لكأي هجورخ

 ءاتس وأ اعبرأ وأ نيتنث ن لكأي ثيحب ًاعافشأ نهلكأي الو « رتولا بحي رتو العو لج هللا

 . ةي لوسرلا ةنس هذه « رتو ىلع اهعطقي نأب « ًادارفأ لكأي لب « ةنسلا فالح اذهف

 رمأ لاثتمال ةردابملاو ءراطفإلا راهظإ يه تقولا اذه ىف دص هلكأ يف ةمكحلاو

 ىلصي نأ ىلإ مايصلا همزلي هنأ سانلا ضعب ّنظي الثل ؛ ىلاعتو هناحبس هللا

 راطفإلل ًاراهظإ « جرخي نأ لبق ديب لكأف « مهولا اذه لازأ ي يبنلاف « ديعلا

 . ىلاعتو هناحبس هللا رمأل الاثتماو

 نم هيوري يذلا وه يراخبلا دنع قلعملاو « يراخبلل ىنعي (ةقلعم ةياور يف) : هلوق ٤

 . دنس نود

 . الوصوم هدنس يف دمحأ مامإلا هرکد : ىنعي د (دمحأ هلصوو)

 )١( ةيلاتلا ةياورلا يف اهنإو ةياورلا هذه يف تسيل «تارتو نهلكأي» ةدايزو ء (4015) مقرب .
 دمحأو 2 (4ه*) ةياورلا اسيا يراخبلا(؟) )54؟؟١( .
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 نيديعلا ةالص باب  ةذامعلا باتك مارملا غولب حرش

٠ f Aoي لا ناك : لاق اهنع هللا يضر هيبأ نع « ةديرب نبا نعو  

 ناب ا هحّحصو « يذمرتلاو  دمحأ اور

 رطفلا موي جرخي ال س يبنلا نأ) « هلبق يذلا ثيدحلاك ثيدحلا اذه - مو

 دئاوف هيف رمتلا نأل وه اغإ تارمتلل هرايتحخاو « تارت لكأي : ىنعي د (معطي ىتح

 يوقت ةوالحلاو « ةعنصملا ريغ ةوالحلا هدئاوف مظعأو ؛ هريغ ىف ة لجوت ال ةميظع

 دعب ًاصوصخ « ةدئافلا نم اهيف ام لجأل تارمتلا رايتحاف « مسجلا يوقتو « رصبلا

 نع فلتخي ىحضألاف (يلصي ىتح معطي ال ىحضألا ىف هنأ) ةدايز هيفو « مايصلا

 دعب همعطي ام نوكيف ىحضألا امأو « ةالصلا لبق دَ همعطي ام نوكيف « رطفلا امأف رطفلا

 الإ حبذت ال ةيحضألا نأل ؛ هتيحضأ نم لكأي نأ لجأ نم كلذ ىف ةمكحلاو « ةالضلا

 ‹ هتيحضأ نم مويلا اذه يف هلكأ أدبيف « اهنم لكأي نأ ناسنإلل بحتسيو « ةالصلا دعب

 نم ىحضألا ىف ةالصلا دعب ام ىلإ لك ألا دَ هريخأت هجو اذهو « ةميظعلا ةريعشلا هذه

 اوُمِهَطأو وحفل : لوقي الع لج هللا نألا؛ ؛ هتيحضأ نم لكأي نأ لجأ

 6عُمْلاَو اقلام هطأو اسأل اهون تو اذا :cma محلا ] 4ريقَفلا سابا

 . ةنس ةقيقعلا نمو « يدهلا نمو « ةيحضألا نم لك ألاف إم: جحلا |

 (؟8117) نابح- نباو « (047) يذمرتلاو « (۲۲۹۸۳) دمحأ(١)
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 مارل واب حرش نيديعلا ةهالص باب. ةالصلا باتك
 د رستم ورکا EI سب تنتسب

EAقتاوعلا , جرخن نأ انرمأ تلاق اهنع هللا يصر 4 ةيطع مأ نعو -  

 ضيحلا لزتعتو « نيملسملا ةوعدو ريخلا ناَهشي « نيديعلا يف ضيا
 . هيلع قفتم . ىَّلصْلا

 ةليلج ةيباحص يهو (اهنع هللا يضر ةيطع مأ نع) ثيدحلا اذه - 485

 اذإ يباحصلا نأل ؛ ٌةكولوسرلا وه رمآلا نكلو « لوهجملل ءانبلاب (انرمأ : تلاق)

 رمآلا نأ ىلع لومحم اذهف « ىهنُت انك وأ « رمون انك وأ « انيهن وأ « انرمأ : لاق

 هلف « يك يبنلا الإ يهني الو يب يبنلا الإ رمأي ال هنأل كَم ىبنلا وه يهادلاو

 . عورملا مكح
 (ضيخلاو) « غولبلل ةبراقملا وأ « ركبلا يهو : قتاع عمج : قتاوعلا (قتاوعلا جرحت نأ)

 روضح وه نهجارخإ يف ةمكحلاو « ضيحلا اهباصأ يتلا يهو : ضئاح عمج « ضيحلا
 اعشل راهظإ هيف « فيرش عامتجاو « ميظع موي اذه نأل ؛ نيملسملا ةوعدو ريخلا

 « نيملسملا ةوعدو « ةبطخلا نرضحيو « ديعلا نيلصي ضيخلا ريغ ءاسنلاف « مالسإلا

 ىلصم َنْلزَتعي لب « نيلصي الو « طقف نيملسملا ةوعد نرضحي نهنإف ضيحل ا امأو
 نم اهرورم اسأ « سولجلل دجسلا لخدت ذأ اهل زوجي ال ضئاحلا نال دبع
 :ديعلا ىلصم يف الو دجسملا يف سلجي ال بنجلا كلذك « سأب الف دجسملا

 ىلع« ديعلا ةالصل جورخلا ديكأت ىلع ليلد هيف ثيدحلا اذهف ؛ لستغي ىتح

 اذه ةيمهأل الإ كلذامو « نجرخي ضيخلاو قتاوعلا ىتح نيملسملا مومع
 . ىلوأ باب نم روضحلاب ىلوأ نهريغف « عامتجالا

 اهنأو « ىلوأ باب نم دجسملا الو ديعلا ىلصم لخدت ال ضئاحلا نأ ىلع لدو

 ديفتيستو « ةالصلا يف يراقلا توصو . بيطخلا توص عمست ثيحب ةلزعنم نوكت
 ٠ . عمست اع

 )۸٩4۰ ملسمو « ("ه١) يراخبلا(١)
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 نيديعلا ةالص باب, تح و ا اا رمل عولب حرش

 )لع قفتم . ةبطخلا لبق نيديعلا نوُنِصُب

 : لئاسم ىلع ليلد هيف اذه - ۷

 . نيديعلا ةالص ىف ةبطخلا ةيعورشم : ىلوألا ةلأسملا

 نإف ةعمجلا فالخ .ديعلا ةالص دعب نوكت ةبطخلا نأ هيف : ةيناثلا ةلأسملا

 طرشلاو « اهطورش نم طرش ةعمجلا ةبطخ نأل كلذو « ةالصلا لبق نوكت ةبطخلا

 اذهو « اهدعب تراص كلذلف ؛ ةنس يهف ديعلا ةبطح امأو « هل طورشملا ىلع مدقتي

 وهف ةالصلا لبق بطخ نمف « اعامجإ نوكي نأ داكيو « ملعلا لهأ ريهامج هيلع

 ناكو « ةبطخلا لبق نوُلصي اوناك رمعو ركب ابأو ُهُكولوسرلا نأل ؛ ةنسلل فلاخم

 نم اوفلتخاو « ةالصلا لبق بطخ ءافلخلا ضعب نأ يور نكل « رارمتسالا ديفت

 نم مهنمو « نامثع كلذ لعف نم لوأ نإ : لوقي نم مهنمف « هثدحأ نم لوأ

 بطخ نمف « ديم لوسرلا ةنس ىف ةجحلا لاح لك ىلع نكلو « كلذ ريغ لوقي

 . ةنسلل فلاخم وهف نيديعلا ةالص لبق

 )١( ملسمو ,(95)يراخبلا )۸۸۸(
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 موي ىلص ةي يبنلا نأ : امهنع هللا يضر سابع نبأ نعو - ۸

 ٨۸ - ناتلأسم هيف اذه سابع نبا ثيدح :

 ةنس هذه « امهيلع ةدايزلا زوجت الف « ناتعكر ديعلا ةالص نأ : ىلوألا ةلأسملا

 . د لوسرلا

 لبق يلصي ال هنأ : هانعمو (امهدعب الو امهلبق لصي مل) : ةيناثلا ةلأسملا

 : ثيدحلا اذه هيلع لد امك سلجي لب « دجسملا ةيحت ولو ىتح « اعيش ديعلا ةالص

 يف ديعلا ةالص تميقأ ول اميف اوفلتخا ءاملعلا نكلو « (اهدعب الو اهلبق لصي مل)

 ىف ديعلا ةالص تناك اذإ امأ « ىلصملا ىف ديعلا ةالص تناك اذإ اذه نأل ؛ دجسملا

 لمد اذإت : الك لوقل ؛ لحد اذإ دجسملا ةيحت ىلصي له : اوفلتخا دقف دجسملا

 هذه لوانتي مومع اذه نأو « «نيتعكر يَّلصي ىتح سلجي الف دجسملا مكدحأ

 يف ًائيش اهدعب الو اهلبق يلصي نكي مل ديب يبنلا نأل ؛ يلصي ال وأ « ةلأسملا

 اذإ» : ثيدحلا مومعل ؛ دجسملا ةيحت يلصي هنأ حجر نم ءاملعلا نمف ؟اهعضوم

 «ديع ةالص هذه نأل ؛ ةالصلا مدع حجر نم مهنمو « «دجسملا مكدحأ لحد

 نإ « عساو اذه يف رمألا لاح لك ىلع ءاهدعب الو اهلبق ىلصي ال ديعلا ةالصو

 امهل نيتلاحلا الك نأل ؛ هيلع ركني ال سلج نإو « هيلع ركني ال دجسملا ةيحت ىلص

 . اذه الو اذه ىلع ركني الو « ةيداهتجا ةلأسملاف « لامتحاو هجو

 ىئاسنلاو « (ه79) يذمرتلاو « (1159) دواد وبأو ء(884) ملسمو « (414) يراحبلا(١)

 ۰ . (؟57) دمحأو « (۱۲۹۱) هجام نياو ء ۳
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 . ةماقإ الو ناذأ الب ديعلا ىلص يي يبنلا نأ « هنعو - 8

 : 17 يراختبلا ىف هلصأو ) دواد وبأ هجرخأ

 اهنأو « ةماقإ الو ناذأ ديعلا ةالصل عرشي ال هنأ هيف ثيدحلا اذه - 4

 نمف « يف ىبنلا ةنس نم فورعملا وه اذه « ةماقإ نود نمو ناذأ نود نم ىَّلصُت

 . دم ىبنلا ةنس فلاح دقف ماقأ وأ اهل نذأ

 )١( ملسمو « (950) يراخبلا دنع هلصأو « (1149)دواد وبأ )۸۸٦( .
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 نيديعلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 لبق يلصي ال لل وسو ذاك لاق كل ديعس يبأ ضو ۽ 4

0 

 نأل ؛ اعيش ديعلا لبق ىَّلصُي ال هنأ قباسلا ثيدحلا ديؤي اذه - 4۰

 اذإ امأ «اهعضوم يف ًاضيأ ىّلصي الف اهدعب امأو « اهلبق يلصي ال ناك ديم يبنلا

 ةالص عضوم ىف امأ « دي يبنلا لعف امك « نيتعكر ءاش نإ يلصيف هتيب ىلإ عجر

 . طقف ديعلا ةالصب ىفتكبي اغإو « اهدعب الو اهلبق ةالص الف ديعلا

 . (۱۲۹۳) هجام نبا(١)
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 نيديعلا ة ٠ باب .ةالصلا باتك 0 مارملا غولب حرش

 ىلإ ىحضألاو رطفلا موي جرحي ب ربل ناك : : لاق ةنعو ۹۱

 سانلاو «سانلا َلباَقُم موقيف فرصني مث ءةالصلا هب أدبي ءيش لوأو «ٌلصملا

. . 55 6 
 هيلع قفتم .مهّرمأيو مهظعيف «مهفوفص ىلع

 ١ - لئاسم هيف ثيدحلا اذه :

 ناك دقو« ناينبلا جراخن ديعلا ةالصل جورخلا ةيعورشم : ىلوألا ةلأسملا

 راعشل ًاراهظإ اهيف نأل ؛ ناينبلا جراخ اهيلصيو ةنيدملا نم جرحي دب ىبنلا
 « ةكم يف الإ : اولاق « ةي لوسرلا ةنسم هذهف « نيملسملا ةوقل اراهظإو « مالسإلا

 ةكم ريغ يف امأو « ةفرشملا ةبعكلا ةدهاشمل ؛ مارحلا دجسملا ىف ىلصت اهنإف

 . اهل جرخي ناك ديب ىبنلا نأل ؛ دلبلا ناينب جراخ ىلصت نأ لضفألاف

 هذهو « ةبطخلا ىلع اهمدقيو « ًالوأ ةالصلاب أدبي هنأ مدقت امك : ةيناثلا ةلأسملا

 و هحنس

 فقي بيطخلا نأو « ةالصلا دعب نيديعلل ةبطخلا ةيعورشم : ةثلاثلا ةلأسملا

 . هرهظ مهيلوي نأ سانلا بطاخي نمب قيلي الو « مهبطاخي هنأل ؛ سانلا

 راتخيف « ةظعوملاو ريكذتلا وه ديعلا ةبطخ عوضوم نأ يهو : ةعبارلا ةلأسملا

 ؛ تقولا اهب لغشي نأ الإ اهنم ةحلصم الو ء اهيف ةدئاف سانلل سيل عيضاوم

 ىلع مههبنيو ؛ م مهمهيو نيسلصملا عفن ب اميف ملكتي نأ هيلع امإو ۰ نيلصلا بعتيو

. (AAS) ملسمو » (10٦) يراخبلا (۱) 



 مارملا عولب حرش نيديعلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ممر اه و سم و سرر ره كه سه مهمج هر م هسنمب ممر مرر مرو م هه همه هوو كم هرم م مورو م سوس هم مو رم جو عو سهو هوو هعمل هلام مم م مع هع سهو عمر معمق عقع رقع م مداد مم عم ده عاف

 نم « ةيحضألا ماكحأ مهل نيبيف ىحضألا يف امأو ٠ اهجارخإ تقوو اهرادقم

 . اهموحلب نوعنصي فيكو « ىحاضألا ىف حلصت ال ىتلا ںویعلاو « ءازج إلا ثيح
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 نيديعلا ةالص باب .ةالصلا باتك ٠ ظ » | 0 _ مارملا عولب حرش

 .امهنع هللا يضر هدج نع ۽ هيبأ نڪ ۽ بيعش نيورمع نعو م 60 ٠

 يذمرتلا لقنو « دواد وبأ هجرخأ ؛امهّيتلكامحتعب ءارقلاو . ةرخآلا ىف

 نب هللا دبع نب دمحم نب بيعش نب ورمع : همسأ(بيعش نب ورمع نعو) - ۲

 (هدج نع) : هلوقب دارملا نكل « بيعش نع : ينعي (هيبأ نع) : هلوقو . صاعلا نب. ورمع
 له نأب « نيثدحلا ضعب ىلع ةرابعلا كلت تلكشأ دقو « ورمع نب هللا دبع نع : ينعي

 ورمع) اهيف ىتلا ةياورلا كلت ملسمو يراحبلا بنجت اذلو ؛ هللا دبع وأ دمحم هدجب دارل
 . نئسلا ناحصأ دنع ةدوجوم اهنكل « (هدج نع هيبأ نع بيعش نبا

 امهدعب ةءارقلاو « ةيناثلا يف سمخو « ىلوألا يف عبس رطفلا يف ريبكتلا)

 ةريبكت اهنمو : لبق « ىلوألا يف عبس « دئاوزلا تاريبكتلا ىمست هذه (امهيتلك

 يف سمخو « مارحإلا ةريبكت ريغ عبس يه لب : ليقو « اهدعب تسو مارحإلا

 عبس ىلوألا يف ربكي « ةءارقلا لبق تاريبكتلا هذه نوكتو « ةيناثلا ةعكرلا

 ماق اذإ مش « عكري مث « ةروسلاو ةحتافلا أرقي مث ٠ يمسي مث ۽ ذيعتسي مث « تاريبكت

 تاريبكت يه هذه « ةحتافلا أرقيو يمسي مث ءذوعتي مث « ًاسمخ رّبكي ةيناثلل

 ؛ اهب ىتأي نأ لضفألا نكلو « ةحيحص هتالص نإف اهكرت ولف « ةنس يهو « دئاوزلا

 ؛ ةريبكت لك عم هدي عفري نأ تاريبكتلا هذه ةفصو « ةالصلا تالمكم نم اهنأل

 اذه ىف هللا اعد اذإو « تاريبكتلا لصاوي ال ثيحب « اليلق اهدعب تكسيو

 ۰ . نسحأ وهف هركذ وأ توكسلا

 ةءارق لبق نوكت دئاوزلا تاريبكتلا هذه نأ هيف (امهيتلكامهدعب ةءارقلاو)

 . ةحتافلا
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 مارملا ئولب حرش نيديعلا 8 ةالص باب. ةالصلا باتك

 أرقي ف ينل ذاك امهنع هللا ىضر يثيللا دقاو يبأ نعو غ4

 لسم هجرخأ . (ترفا)و 6 ) ر ٍرطفلاو ىحضألا يف

 ؛ ىحضألاو رطفلا يف ب اهب أرقي يتلا روسلا نايب هيف ثيدحلا اذه - ۴

 (ُرَمَكْلاَقَتْسَآَوُهَعاَسلَآ تَرَ ةيناثلا يفو (ق) ةروسب امهنم ىلوألا ىف أرقيف

 مويب ريكدتلاو « ديعولاو دعولاو « ريكذتلاو ظعولا نم نيتروسلا يف ل ؛ ةلماك
 ( . ةمايقلا

 ق ) بةراتو «(ةّيِشلعْلاَو و ( حوس) ب أرقي ناك هنأ رخآ ثيدح ىفو
 « أرجأ ةروسلا هذه ريغ أرق ول لب « بوجولا باب نم اذه سيلو ؛ (تبرتقأو

 . كُن ىبنلاب ءادتقا ديعلا ةالص ىف روسلا هذه أرقي نأ لضفألا نكل
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 نيديعلا ةالص باب. ةالصلا باتك _ مارملا عولب حرش

 17 يرامخيلا هجرخأ قيرطلا فاح ديعلا م موي ناک اذإ يو هللا

 ٤۹40 "وحن رمع نبا نع دواد یب الو .

 ناك امك« ًايشام اهيلإ جرخي هنآ « ديعلا ةالص ننس نم اذهو - ۹ 4

 اذإ هنإ مث « اهيشمي ناك يتلا تاوطخلا هل بتكت نأ لجأ نم « لعفي ديم ىبنلا

 دهشت نأ لجأ نم  ملعأ هللاو  كلذو « رخآ قيرط نم عجري هنإف قيرط نم بهذ
 قيرط نم جرح اذإف « دلبلا يف ةريعشلا هذه راهظإ لجألو « اهب ري يتلا عاقبلا هل

 هيفو « ىطخلل راثكإ ًاضيأ هيفو « ةريعشلا هذهل راهظإ هيفف « رخأ قيرط نم عجرو
 نوجاتحي ًاضيأن يقيرطلا لهأ نألو « ىلاعتو هناحبس هللا دنع هل عاقبلا داهشإ ًاضيأ

 مهنأل ؛ هاري وأ كو هلأسي نأ ديري نمل ةصرفلا حيت ي نأ ديري وهف « دص لوسرلا ىلإ

 . كلذب مهنيعأ رقت نأ نوديريو « و هتيؤر نوبحي

 )١( مقرب )۹47( .
 .(١١ه5) دوادوبأ (۲)
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 مارملا غولب حرش نيديعلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 نامو مهلو « ةنيدملا هللا لوسر مدق : لاق اظ رسنأ نعو £۹٦

 ‹ ىحضألا موي : امهنم ًاريخ امهب هللا مكلدبأ دق» : لاق ؛ هيف نوبعلي

 . أ"! حيحص داتسإب ىئاسنلاو 4 دواد وبأ هح رخ «رطفلا مويو

 لدبأ هناحبسم هللا نأب بابلا لوأ يف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا مدقت - 44

 دايعأ ييحي نأ دحأل زوجي الف « ةيلهاجلا مايأ دايعأ لدب نيمويب نيملسملا

 ليلد هيفو « يعرشلا ليدبلا ىلع يأ « مالسإلا دايعأ ىلع رصتقي امنإو « ةيلهاجلا

 يف كلذب حرفلاو. سفنلاو لهألاو دالوألا ىلع نيديعلا يموي يف ةعسوتلا ىلع

 . عورشملا دودح

 )١( یئاسنلاو « (١١؟4)دواد وبأ ۱۷۹/۳ .
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 نيديعلا ةالص باب .ةالصلا باتك

 .ًايشام ديعلا ىلإ جرخي نأ ةنسلا نم : لاق هو ىلع نعو د ۹۷
: 000 

 : هنسحو ىدمرتلا هاور

 يلصملا جرخي نأ ةتسلا نم هنأ وهو « هيلع مالكلا قبس ثيدحلا اذه - ۷
 اجاتحم ناك اذإ ًاصوصخخ « سأب الف بكر نإو « بكري الو ًايشام ديعلا ةالص ىلإ

 . ىشمي نأ هل لضفألاف يوقلا امأ « ضيرملاو « نسلا ريبكك « بوكرلا ىلإ

 . )١( يذمرتلا )00( .
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 مارملا عولب حرش نيديعلا ةالص باب, ةالصلا با باتك

 ىَلصف « . د يعل موي يف طم مهباصأ مهنأ كطةريره يبأ نعو ؛ ع4

 . نیل داتسإب دواد وبأ هاور . دجسملا يف ديعلا ةالص ك يبنلا مهب

 ىف نوكت نأ لضفألا ديعلا ةالص نإ : انلقو ء اذه ىلع مالكلا مدقت - ۹۸

 ؛ دجسملا لخاد اهنولصي مهنإف رطم نم رذع لصح اذإو « ناينبلا جراخ ءارحص

 . رطملا نم ةياقولا لجأل

 ىلعألا دبع نب ىسيع هيفو . سلدم وهو « ديلولا نب ةيقب هدانسإ يفو « )١1١70( دواد وبأ )١(

 . لوهجم وهو ؛ ةورف يبآ نبا
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 فوسكلا ةالص باب .ةالصلا باتك

 فوسكلا ةالص باب

 اهببس ىتلا ةاللصلا : يأ (فوسكلا ةالص باب) : هللا همحر خيشلا لاق

 دنع لعفي ام نايبل بابلا اذهو « هببس ىلإ ءىشلا ةفاضإ نم وهف « فوسكلا

 تايآ هذهف « ةلزلزلا ثودحو « حيرلا بوبهو « سمشلا فوسكك « تايآلا ثودح
 , نامزلا رخ يف رثكت « ةعورم ثداوح يهو « هدابع اهب هللا فوخي هللا تايآ نم

 . ةعاسلا تامالع نم.نامزلا رخآ يف اهترثكو

 ءريمقلا وأ سمشلا ءوض سناهذ : امهانعمو « دحاو ىنعمب فوسخلاو فوسكلاو

 تفسخ وأ« سمشلا تفسكو سمشلا تفسك : لاقيف « هضعب باهذ وأ

 . فسحخو فسخ وأ فسك : رمقلا يف لاقي كلذكو « تفسخو

 صاخ فوسخلاو « سمشلاب صاخ فوسكلا نإ لب : ءاملعلا ضعب لاقو
 سمشلا ىلع ناقلطُي امهنأو « دحاو ىّنعمب امهنأ رثكألا هيلع يذلا نكلو ءرمقلاب

 ةلع هلو باسحلاب هتقو فرعيو كردي ناك نإو - نيرينلل رييغتلا اذه ثودحو « رمقلاو

 « لاوزلا تقوو « اهعولط تاقوو « سمشلا بيغم تقو فرعي امك « ةسوسحم
 نيذه ةكرحل نارثأ امهنأل ؛ باسحلاب نافرعي فوسخلاو فوسكلا كلذكو

 ثدحي دق« هللا الإ هملعي ال ىنعم كانه نكل « ةيسحلا ةيحانلا نم اذه « نيبكوكلا
 ': نيتّلعي ًالَّلعم فوسكلا نوكيف « باذعلا لوصح وهو « فوسخلا وأ فوسكلا دنع

 . فوسكلا تقو كاردإ ىهو « فرعت ةسوسحم ةلع

 حدوتم اذهو « كلذ دنع باذعلا ثودح يهو « هللا الإ اهملعي ال ةيبيغ ةلعو

 نإف ء رشلاو رفكلاو يصاعملاو بونذلاو تافلاخملاترثك اذإ اميس ال « تقو لك يف
 . فوسخلا وأ فوسكلا ثودح دنع عقوتم ناذعل
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 مارملا غولب حرش فوسكلا ةز ةالص باب. ةالصلا باتك

 « ةعاسلا نوكت نأ ىشخي « هئادر رج ًاعزف ف يبنلا جرخ سمشلا تفك ان اذهلو

 رثكأب ءيشلا للعب نأ عنام الو « ىلاعتو هناحبس هللا الإ اهملعي ال ةلع كانه نأ ىلع لدف

 و « امهلباقت وأ نيرينلا عامتجاب امإ لصحي ةيسحلا ةيحانلا نم فوسكلاف « ةلع نم
 نيبو اهنيب لوحي رمقلا نأ ببسب كلذو « سمشلا فسكتف « رهشلا رخآ يف لصحي

 ام وهو « اهتحت لخدي ىتح ًائيشف ًائيش رهشلا مايأ يف سمشلا نم وندي رمقلا نأل ؛ ضرألا

 , اهتحت نم آريس ًائيش جرخي مث« نيثالث موي وأ نيرشعو ةعست موي (رارستسالاب) ىمسي
 نإف  رمقلا نم عفرأ كش الب سمشلا و « اعمتجا اذإف « يناثلا رهشلا أدبيو  لالهلا لهيف

 , هللا نذإب فوسكلا لصحيف « ضرألا نيبو اهنيب لوحيو « سمشلا ءوض يطغي رمقلا
 ظ . اذه نوفرعي باسحلا لهأو

 ضرألا نوكتو « نيرينلا لباقت سوسحاو رهاظلا هببسف رمقلا فوسخ امأو
 رمقلا فسكيف « سمشلا ءوض هنع بجحتو «رمقلا ىلع ضرألا لأظتف امهنيب
 ضرألا لظ ببسب

 هنأ اوركذ اذإ ةبارغ الف « ةلباقملا تقو نوفرعي < ًاضيأ باسحلا لهأ هفرعي اذهو

 « كلذ دنع باذع ثدحيس هنأ امأو فوسك ثدحيس هنأ امأو فوسك ثدحيس

 دنع هعوقو ركع اذه نأ ربحخأو دم ىبنلا فاح اذهلو « هللا الإ هملعي ال اذهف
 1 . ناذع ثودح

 ٌرِمَفْلاَو سم لاو راه تلا و لیلا ییا نمو: ىلاعت هلوق نم ذوخأم ًاضيأ اذهوا

 «تروُدُئتيءاَمِإ مسك ننه یاو او دج ساو ر ملل آو سْمَّسِل او دجال
 هلوقل ؛ فوسكلا ةالص ةيعورشم ةيآلا هذه نم ءاملعلا ضعب ذخأف [۴۷ : تلصف |

 . © ودب ُهاَيِإ منك نإ همك ىلا ي أوُدُجْسَاَو :ىلاعت

 ؟ةس وأ ةبجاو يه له اوفلتخا اغإو ء ءاملعلا قافتاب ةعورشم فوسكلا ةالصف

 الإ بجي ال ذإ ؛ ةبجاو تسيلو « ةنس اهنأ ملعلا لهأ روهمج هيلع يذلاف

 هك



 فوسكلا ةالص باب ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

ETHELساه سه م شام ص يبيع وو و خ8 ها دع سه ع 4 داود ع ين ماه عي 8 اه لا» هد  TTLهم مم هم يم م ا هسه همام د عاسهو سهو هاذا كانه شا ونور سول  

 : لاق ؟اهريغ ىلع له : دي يبنلا لأس امدنع ىبارعألا نأل « سمخلا تاولصلا
 ىربكلا ةنودملاو « 1/7 عانقلا فاشك |روهمجلا لوق اذه «عوطت نأ الإ ءال»

 . [؟"١/5 عئانصلا عئادبو ٤4/٥ ٠ عومجماو ه٠ 0١

 ديفي رمألاو اهب رمأ ةَ يبنلا نأل ؛ اهبوجو ىلإ ءاملعلا نم ةفئاط تبهذو

 . 18١/١[ عئانصلا عئادب | ةيفنحلا دنع لوق وهو بوجولا

 : روص سمخ وأ «روص عبر اهلف فوسكلا ةالص ةفص امأو

 هللا يضر سابع نبا ثيدحو ةشئاع ثيدح يف درو ام يهو : ىلوألا ةروصلا

 نامايقو ناعوكر ةعكر لك يف نيتعكر اهألص كي ئبنلا نأ ءامهنع ىلاعت

 ركذ ثيدح « لصفم سابع نبا ثيدحو « لمجم ةشئاع ثيدح نأ الإ « ناتدجسو

 ًاليوط ًاعوكر عكرو ربك مث « ةرقبلا ةروس نم اوحن ًاليوط ًامايق ماقو « ربك م يبنلا نأ

 ًاليوط ًاعوكر عكر مث « لوألا نود هنأ الإ « اليوط ًامايق ماقو عفر مث « همايق نم وحن
 لاطأ هنأ ركذي ملو « سولج امهنيب « نيتدجس دجس مث « لوألا عوكرلا نود هنأ الإ

 مايقلا نود هنكل « ًاليوط ًامايق ةييناثلا ةعكرلل ماق مث « سولجلا لاطأ وأ نيتدجسلا

 يف اهنود اهنأ الإ« ىلوألا يف لعف ام لثم ةيناثلا يف لعف مث « ىلوألا ةعكرلا يف لوألا
 ناتعكر فوسكلا ةالص نأ سابع نبا ثيدح ينعي  ثيدحلا اذه داقأف « لعفي ام لك

 ركذي مل نكلو , دوجسلاو عوكرلا كلذكو « اهيف مايقلا ليطي هنأو « تادجس عبرأو نيعوكرب
 دعب هلاطأ امنإو « يناشلا عوكرلا دعب مايقلا لاطأ هنأ الو « نيتدجسسلا نيب ةسلخللا لاطأ هنأ

 . ةشئاع ثيدحل لصفم وهو« سابع نبا ثيدح هدافأ ام اذه « لوألا عوكرلا

 نأ ءاملعلا ضعب مهفف : ةرقبلا ةروس نم ًاوحن «أرق هنأ ةشلاث ةياور يف ء ءاجحو

 هردق ام ةيرهج تناك ولف « ةرقبلا ةروس نم أوحن : لاق هنأل ؛ ةيرس فوسكلا ةالص

 عمتجي ةالص اهنإ مث « ةءارقلاب رهاب تحرص ةيناثلا ةياورلا نكلو « ةرقبلا ةروسب
 . ةءارقلاب رهجلا اهيف عرشيف اهل .
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 « ناتدجسو تاعوكر ةثالث ةعكر لك يف « نيتعكر اهألص هنأ : ةيناثلا ةروصلا

 . تادجس عبرأو تاعوكر ةتسب ناتعكر ةفصلا هذه نوكتف

 نوكيف « تاعوكر عبرأ ةعكر لك يف نکل «.نيتعكر اهالص هنأ : ةثلاثلا ةروصلا

 . تادجس عبرأو « نيتعكرلا يف تاعوكر نامث عومجم ا

 نوكتف « تاعوكر ةسمخ ةعكر لك يفو « نيتعكر اهالص هنأ : ةعبارلا ةروصلا

 . تادجسس عبرأو « تاعوكر ةرشعب نيتعكر

 اذه يف ةدراولا ثيداح ألا لك نم ةدافتسملا فوسكلا ةالص روص لصاح اذه

 يف لصحي مل هنإ ذإ « ةدحاو ةرم تلصح ةئداحلا نأ ىلع انرظن اذإ نكل « بابل

 ) هو يبنلا دهع يف فسكي مل هنإف رمقلا امأ « ةدحاو ةرم الإ فوسك هي يبنلا دهع

 ثداوح تناك ولف « ةدحاو ةثداحلا نأ عم ةالصلا ةفص ددعتت نأ روصتي فيكن

 «ةدحاو ةثداحلا نكل « ىرخأ ةلاح ىلع لومحم تافصلا ددعت نأب انلقل ةددعتم

 | ؟ ةف يبنلا ةالص ةفص يف ةاورلا فلتخا فيكف

 ؛ اهّلصُيلف دارأ تافصلا هذه يأ ملسملا ريخي : لاقف باجأ نم ءاملعلا نم

 ظ . 25 يبنلا نع اهتوبشل
 ةشئاع اتياور حجرت : اولاقف « حيجرتلا ىلإ اوبهذف ملعلا لهأ نم نوققحما امأو

 نم امهريغ امأو « نيحيحصلا يف امهنأل ؛ امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نباو
 ٠ خيشو  ربلا دبع نبا مامإلا لاق اذهبو « لعم امإو « فيعض امإ وهف تاياورلا

 نم نيققحملا نم عمجو ةيعفاشلا بهذم هيلعو « ميقلا نباو « ةيميت نبا مالسإلا
 « ٤٥٦/١ داعملا دازو < ۲۳1/۱۷ ىواتفلا عومجمو « ۳٠٤/۴ ديهمتلا |« ملعلا لهأ

 : ]14/0 عومجاو



 فوسكلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ال هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ» : م هللا لوسر لاقف ميهاربإ
 ءاوّلصو هللا اوعدأف « امهومتيأر اذإف « هتايحل الو دحأ تول نافسكتي

 . هيلع قفتم «فشکنت ىتح

 ؛يلجنت ىتح» : يراخبلا ة ةياور ىفو ۔ ۰ )۲(

 ىتح اوعداو اولصف» : هذ ةركب يبأ ثيدح نم يراخبللو - م51

 . کب ام ةشکنب

 نام موي تاک سمشلا ل له امش نب ةريخا یاس يش و و۹

 ل سمسا نب نوت ا ين ىف اوناك

 توم ببسب ناک اهقوسك نأ اونظ سمشلا فوسك و يبنلا نب ميهاربإ توم قفأاو

 ءرصم كلم سقوقملا ي يبنلل اهادهأ يتلا ةيطبقلا ةيرام همأ ميهاربإو « ميهاربإ

 هللا يضر ةجيدح نم مهلكف هدالوأ ةيقب امأو « ميهاربإ هل تدلوف « م اهب ىرست

 هيلع نزحو « ماطفلا لبق تام مث« رهشأ ةتسو ةنس دولوملا | له شأعو « اهنع

 ام هيلع يرجي ٌرشب هي یبنلا نأ ىلع لیلد اذهو « هيلع ىكب هنإ یتح كي يبنلا

 رثأتي امك رثأتيو يكبي هنأو « هريغ باصي امك باصي هنأو ءرشبلا ىلع ىرجي

 : اهنودقتعي اوناك ىعلا ةيلهاجلا ةديقعلا كلت لطبأ يَ ىبنلاف « رشب هنأل ؛ هريغ

 )٠١50(. يراخبلا (۲)

 )9( يراخبلا )٠١10( .
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 مارملا غولب حرش فوسكلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 الو) دحأ توم ببسب : يأ (دحأ تول نافسكني ال رمقلاو سمشلا نإ) : لاقو

 اهنإ اولوقي مل مهنأ عم (هتايحل الو) : لاق فيك نكل « هداليمل : ىنعي (هتايحل

 « هتو اذه اوَقّلع اذإ مهنأ وه باوجلاو ؟هتومل : اولاق امنإو « ميهاربإ ةدالول تفسك

 هذه لطبي نأ ل يبنلا دارأف « مهدنع معلا ةايحب ًاضيأ كلذ اوقّلعُي نأ يرحف

 . اههوجو عيمج نم ةيلهاجلا ةديقعلا

 دقو « هدابع كلذب فوحخي هللا نأ وهو « فوسكلل يقيقحلا ببسلا دب نيب مث

 ةلعلا امأ « ةيعرشلا ةلعلا يهو « نيتلعلا ىدحإ وه اذه نأ قبس اميف انركذ

 . ًاضيأ اهانيب , دقف ةيباسحلا ةسوسحملا

 لا كلذ دارأ اذإ رافع دنع ثدي ال نأ باساب اكرم هوك تما

 يف فرصتي العو لج هللاو «ريدق ءيش لك ىلع هللاو « عقوتم وهف « ىلاعتو هناحبس
 رورو تیر مکی ناصع ديت ۲: ىلاعت لاق « ءاشي فيك هتاقولخم

 راهتلا م ڪجل الج ناس ألق س تيوعم الفأو اض مگ یاب یا یع ے نم

 2 2 تریان روکش لب م یاب لاربع هنرن مقارب لل دمر ا

 : صصقلا tz یر ورک 5 ركل هين هو وینا وک شتا رال للا کل لعب دتر نمو

. Y۷ 

 امل ةهلآ تناك ول اهنإف « ًاضيأ رمقلاو سمشلا ةدابع نالطب هيف ثيدحلا اذهو

 «هردقو هللا ءاضق اهيف يرجي « ةقولخم ةربدم اهنأ ىلع لدف « لوحتلا اذه اهل ثدح

 يف ثدحت يتلا ثداوحلا نأ نودقتعي نيذلا نيكرشملاو نيمّجنملا ىلع در اذه يفو

 ْ . ةلطاب ةيكرش ةديقع هذهف « بكاوكلاو كالفألا لاوحأ اهببس ضرألا

 يف امك ( ىلجنت) وأ (فشكنت ىتح اوُلصو هللا اوعداف امهومتيأر اذإف) : هلوقو

 دنع عرشي ام اذهف (مكب ام فشكني ىتح) ةثلاثلا ةياورلا يف امكو « ةيلاتلا ةياورلا
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 يه امنإ ةالصلا هذهو « نيرينلا نع ضراعلا اذه لوزي ىتح « ءاعدلاو ةالصلا « فوسكلا

 اعمطو ًافوخ هیر وعدي ملسملاو« ةبعر ةالص ءاقستسالا ةالص نأ امك فوخ ةالص

 نمؤي نأو ٠ ثدح يذلا اذه ىلاعتو هناحبس هللا ليزي نأ اهنم داري فوح ةالص هذهف

 : هدابع فوح



 مارملا غولب حرش فوسكلا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ةالص يف رهج ق يبنلا نأ« اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - ه٠ ۲

 . تادجس عبرأو « نيتعكر يف تاعكر عبرأ ىلصف « هتءارقب فوسكل

 . "!ملسم ظفل اذهو « هيلع قفتم

 ا"'ةعماج ةالصلا : يداني ًايدانم ثعبف : هل ةياور يفو

 .اهيف حجارلا وه اذهو « ةيرهج فوسكلا ةالص نأ ديفت (رهج) ةملك - ٠

 مايقلا ١ لاعفألا ركذ ثيح نم فوسكلا ةالص ةيفيك نيب دق ثيدحلا اذهو

 اهستفص نسبي مل هنكلو « تادجسلا ددذعو تاعكرلا ددعو دوجسلاو عوكرلاو

 . ةدذعب ىذلا لوطملا س ابع نبا ثيدح اهتيب اغ 2 ةلصفملا

 لصح امدنع هنأ : يأ ًايدانم ثعب دو يبنلا نأ ملسمل ةياور ىف ءاج

 لعفل لوعفم ةالصلا « بصنلاب . ةعماج ةالصلا : يداني ًايدانم لسرأ فوسكلا

 ةالصلا) عفرلا زوجيو « لاح : ةعماجو . اورضحا : يأ « ءارغإلا ىلع فوذحم

 اذهب اهل ىداني هنأ ىلع ليلد ةياورلا هذه ىفو « ربخلاو أدتبملا باب نم (ةعماج

 : لوقي ءاملعلا ضعب نكل «رركي ال هنأ هرهاظ ؟كلذ رركي له نكل « طقف ظفللا

 هنأ ىلع اذه لدف « تارم ةدع رركي ظفللا اذه نإف « راركتلاب الإ ( سانلا هبتني مل اذإ

 ءادن اهل امنإو ؛ ةماقإ الو ناذأ اهل سيل : يأ « اهل ماقي الو دالا ناذألا اهل ندي ال 0

 . طقف ظفللا اذهب

 )١(البخاري )٠١44( « ملسمو )901١( )0(.
 )۲( ملسم )0901١)4(.



 فوسكلا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملاغولب حرش

 سمشلا تفسخنا : لاق امه نع هللا يضر سابع : نبا نعو - ۳
 ؛ ةرقبل ةروس ةءارق نم اوحن اليوط ًامايق ماقف « ىلصف ا يبنلا دهع ىلع
 , لوألا مايقلا نود وهو « ًاليوط ًامايق ماقف؛ عفر مث « اليوط اعوکر عكر مث
 ًامايق ماق مث « دجس مش « لوألا عوكرلا نود وهو « اليوط ًاعوكر عكر مث

 ٍعوكرلا نود وهو ٠ ًاليوط ًاعوكر عكر مث « لوألا مايقلا نود وهو « اليوط
 ًاعوكر عكر مث لوألا مايقلا نود وهو ٌدايوط ًامايق ماقف عفر مت لوألا

 دقو فرصنا مث ءدجس مث «هّسأر عفر مث لوألا عوكرلا نود وهو ءاليوط

 .“هيلع قفتم .سانلا بطخف «شمشلا تلجت

 تاعكر نامث سمشلا تفسُك نيح یلص : م م٠ 5
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 تادجس عبرأ يف

 OA شرع <

 كلذ لثم © يلع نعو- ه٠ ه

 اهنأ ءاملعلا ضعب اذه نم ذخأ (ةرقبلا ةروس نم ًاوحن ةءارق) : هلوق - ۴

 دقف « ةءارقلاب اهيف رهج هنأب ةشئاع ثيدحل ةيرهج اهنأ حيحصلا نكلو « ةيرس

 . كلذب تحرص

 هذه (تاعكر نامث سمشلا تفسك نيح ىلص : ملسم ةياور يفو) - 4
 . فوسكلا ةالصل ةيناثلا ةفصلا ىه

 )١(البخاري )٠١65( « ملسمو )/909( .

 ٠ ملسم(9) )08(.
 .(5١15)دحأ هاور (؟)
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 فوسكلا ةالص با باب. .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 سمخ عكرف؛ « یلص : 85 بعك نب یبا نع « دواد یب يلو ۷

 . كلذ لم ةيناثلا ىف لعفو « نيتدجس دجسو « تاعكر

 . فوسكلا ةالصل ةعبارلا ةفصلا هذه - ۷

 : لئاسمو ةميظع دئاوف ثيداح ألا هذه نم لخؤيو

 مهداقتعا يف مهيلع درلاو نيمجنملا لوق لاطبإ ثيداحألا ىف : ىلوألا ةلأسملا

 وهو « لجو زع هللاب كرش اذهو « ةيكلفلا لاوحألا ىلإ ةيضرألا تداوحلا ةبسن نم

 ؛ ربكأ كرش وهو « لكايهلا اهل نونبيو « بكاوكلا نودبعي نيذلا ميهاربإ موق كرش
 بسن نمك « لعافلا وه هللا نأ هداقتعا عم زاج ما باب نم اهيلإ كلذ بسن نم امأو

 . هللا وه لعافلا نأ دقتعي هنأل ؛ رغصأ كرش اذهف حاير بوبه وأ رطملا لوزن اهيلإ

 . كلذك تسيل ىهو « ببس بكاوكلا هذه نأ ْنظ هّنكلو

 دنع فوسكلا ةالص ةيعورشم ىلع اید ثيداح ألا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 يه وأ « ةنس يه له اوفلتخا نكلو « ملعلا لهأ نيب , هيلع عمجم اذهو « هثودح

 . ةبجاو تسيلو ةنس اهنأ حيحصلا « ةبجاو

 نإو « لضفألا وه اذهو « دجسملا يف ةعامج ىلصت اهنأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 . زئاج وهف تيبلا يف وأ ىدارف تیلص
 رهج) : ةشئاع لوقل ؛ ةءارقلاب اهيف رهجي فوسكلا ةالص نأ : ةعبارلا ةلأسملا

 .. (ةءارقلاب امهيف

 (ةعماج ةالصلا) : ظفللا اذهب اهل ىداني فوسكلا ةالص نأ : ةسماخلا ةلأبسملا

 ( . ةالصلا اهل ماقت الو اهل نذوب الو

 ةاللصص ةفص ىلع ليلد سابع نساو ةشئاع ثيدح ىف : : ةسداسلا ةلأسملا

 ةفصلا ىه هذهو « ناتدجسو ناعوكر ةعكر لك ىف « ناتعكر اهنأو « فوسكلا

 ۰ ۰ 1 . ةراتخملا ةحجارلا

 )١1١85( دواد وبأ (؟) '



 مارملا غولب حرش فوسكلا ة الص باب. ةالصلا باتك

 ةيادب دنع فوسكلا ةالص تقو نأ ثيداحألا هذه ىف : ةعباسلا ةلأسملا

 هنأ سانلا ملع ولو « فوسكلا ثودح لبق ىلصت الف « طقف هتياهن ىلإ فوسكلا

 فوسكلا اوري ىتح اولصي نأ مهل زوجي الف « باسحلا قيرط نع فوسك ثدحيس

 ةالصلا قّلعف ‹ فوسخلاو فوسكلا : يأ (امهومتيأر اذإف) : هلوقل ؛ مهنويعب

 . ةيؤرلاب

 ناك اذإف « هتالص يف ٌرمتسي نأ فوسكلا ىلجنا نإ يلصملل يغبني ال هنأ امك

 : ىلاعت هلوقل اهعطقي نأ هل زوجي الو « اهففخیو هتالص يف زوجتيلف ىلصي

 . |57 : دمحم ا 1 27

 لغشي هنكلو « اهرركي ال هنإف فوسكلا يلجني نأ لبق هتالص نم ىهتنا نإو

 . (اوعداو اولص) : لوقي هيو ىبنلاف « هوحنو ءاعدلاب هسفن

 ميلقإ يف نكلو « نافسكني رمقلا وأ سمشلا نأب باسحلا ربخأ ول كلذكو

 اذإ امأ «هارتو اندنع نوكي ىتح- فوسكلا ةالص انل عرش الف « اندنع سيلو رخآ

 ظ . (اهومتيأر اذإف) : ةت هلوقل ؛ فوسكلا ةالص انل عرشي الف انريغ دنع ناك

 ىف فوسكلا ةالص ةلاطإ ىلع ليلد سابع نبا ثيدح ىف : ةنماثلا ةلأسملا

 ‹ هلبق يذلا نم لقأ نوكي مايق لكف « جردتت ةلاطإلا هذه نأو « عوكرلاو مايقلا

 ةالص ىف هو يبنلا ةالص ةفص يه هذهف« لبق يذلا نم لقأ عسكر لکو

 مايقلا ليطيو « لوألا مايقلا ليطيف « جردتي هنكلو « اهتلمجب اهليطي هنأب « فوسكلا

 يناثلا عوكرلا مث « لوألا مايقلا وحن لوألا عوكرلا ليطيو « هنود هنكلو « هدعب يذلا

 ًاضيأ ليطي ةيناثلا ةعكرلا يفو « اذكهو « هلبق يذلا عوكرلا نود هنكلو « هليطي

 . جيردتلاب اذه نوكيف لعفي ام لك يف ىلوألا ةعكرلا نود نكلو



 ىفوسكلا ةالص باب ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 مرمر م م عمرو همم وم خج هه هاما اهم 6 اهسش 5 عر هوامامام سمع ع هنا هم اس سرعه هوم م ها مار ام مع مب عاما ست سه سمه دامه مه ماه سو ميمو سم ساهم هد وموسم هياس هيو مسيو مع هرم م هس هم م مي عامهتاع

 هيلع يرجي رشب ديب يبنلا نأ ىلع ليلد ةريغملا ثيدح يف : ةعساتلا ةلأسملا

 . ميهاربإ هنبأ تام دقف « هريغك بئاصملا هبيصت هنإ ثيح « رشبلا ىلع يرجي ام

 « موشلك مأو « بديزو « ةيقر : نهو « مالسلاو ةالصلا هيلع هتانب نم ثالث تامو

 ىلاعت هللا يضر دليوخ تنب ةجيدخ نينمؤملا مأ هدضعو هتبيبح كلذ لبق تتامو

 . اهدقفل ًاديدش ًانزح اهيلع نزحف « اهنع

 اذإ) : دك هلوقل ؛ يهنلا تاقوأ يف لعفت فوسكلا ةالص نأ : ةرشاعلا ةلأسملا

 « ببسب ةطوبرم ةالص اهنألو « تاقوألا عيمج يف ماع اذهو (اوُلصف امهومتيأر

 ‹ يهنلا تقو يف لعفت ال اهنأ ىلع روهمجلاو « ملعلا لهأ نم ةعامج لوق اذهو

 رصعلا دعبو « سمشلا عفترت نأ ىلإ رجفلا دعب ةالصلا نع ىهنلا ثيداحأ نوكتف

 نوكي « لوزت ىتح ءامسلا دبك يف سمشلا مايق دنعو « سمشلا برغت نأ ىلإ
 (اوُلصف امهومتيأر اذإ) : انه م هلوقل ًاصصخم تيقاوملا هذه ىف ةالصلا نع يهنلا

 نييلوصألا دنع اذهو « صاخلا ىلع ماعلا لمحيف « يهنلا تاقوأ ريغ ىف : ىنعي

 مهنمو « اهيف ةالصلا زاجأف « تاقوألا يف ممع نم مهنم « نيمومعلا ضراعت نم

 ( . يهنلا تاقوأ يف ةالصلا عنمف تاولصلا ىف ممع نم

 الف ىهنلا تقو يف اهألص نمف « ةيداهتجا اذه ىف ةلأسملاف لاح لك ىلعو

 دنتسم هنأل ؛ هيلع ركن ال ًاضيأ ّلّصُي مل نمو « لصأ ىلإ دنتسم هنأل ؛ هيلع ركن

 . لصأ ىلإ



 هارملا عولب حرش فوسكلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 الإ طق حير تبه ام لاق امهنع هللا يضر سابع ¿ نبا نعو - 4

 (اباذع اهلعجت الو ةمحر اهلعجا ّمهللا» : لاقو « هيتبكر ىلع كك يبدلا انج

 (7ئاربطلاو (يعفاشلا هأآور

 وعدي نكلو « هل ىلصي ال حيرلا بوبه نأ ىلع ليلد هيف ثيدحلا اذه - 608 ٠

 : هلوقو (ًاباذع اهلعجت الو « ةمحر اهلعجا مهللا) : لوقي نأب « ديم ىبنلا هب اعد اج

 ىلع هيتبكر ىلع وثجي فاخي يذلا نإف « فوخلا ةلاح هذه (هيتبكر ىلع اثج)
 مے رص ےس رل ر 2 ر ر م

 [۲۸ : ةيئاجلا] (انک اعد ٍةَّمْأ لك ةيثاجةَمأ لك ىرتو : ىلاعت لاق امك. ضرألا

 . فوخلا ةدش نم هيتبكر ىلع وجي فئاخلاف

 ىف تءاج ام رثكأ اهنأل ؛ باذعلل نوكت اهنإف « تدرفأ اذإ حيرلا : لوقي ءاملعلا

 اأو © [[: :فاقحألا | 6 ميل ُباَدَعاَبف ځیر دپ لجمس ام وه لب كلذك نأرقلا

 يح ميقعلا حرا ممتع اتلس ذإواع فو 1 | : ةقاحلا] 6 ٍةَاَءِرصْرَص مير بار ڪڪ لها اع

 يهف عمجلاب حايرلا امأو ٤١-٤١[ : تاب راذلا] وير كهل عال إ هلع نأ ءىس نمر دام
 جر ےس ساس

 « م۷: فارعألا] (ٍحَمََرىَدي بار كيرلا لِي : ىلاعت هلوقك « ريخلاب ىتأت

 حيحصلا نكلو ‹راجشألا حقلتو ۸ باحسلا حفلت YY] : رجحلا | (حقؤل مرا اَنلَسْرََو)ل

 : ىلاعت لاقامك ريخلاب يتأت حسيرلا نإ دا « دارفإلاو عمجلا نيب قرف ال هنأ

 : لوقي انه دك يبنلاو « ةدرفم اهنأ عم ةبيط اهنأب اهفصوف مَ جرب موي نرجو )

 (حيرلا تبهام ام) : ثيدحلا ظفلو « (ًاباذع اهلعجت الو « ةمحر اهلعجا مهللا)

 ىتاي أهنم لك عمجلا وأ دارفإلاب حايرلا وأ حيرلا نأو 3 قرف ال هنأ ىلع لذف < ةدرعم

 . )١١677( ؛ريبكلا» يف يناربطلاو « 1760/١ يعفاشلا(١)
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 ىلصي امك اهل ىّلصي ال حيرلا نأ ىلع لد هنأ : ثيدحلا اذه نم دهاشلا

 ؛ حيرلا بس زوجي ال هنأ ىلع ثيدحلا لدف « طقف ءاعدلاب ىفتكُي اغإو .فوسكلل

 امك اهبس زوجي الف « هرمأب ةرخسم يهو « ىلاعتو هناحبس هللا حور نم حيرلا نأل

 الف « اهيلإ هباصأ ام بسنيو « حيرلا بسي سانلا ضعب نأل ؛ رهدلا بس زوجي ال

 . اهريخ نم هيطعيو « اهرش هيقي نأب هللا وعدي امنإو « اذه قيلي



 مارملا غولب حرش فوسكلا ةالص باب.ةالصلا باتك

 راو تقر نس لل يف ىلص ٠ هنأ« ا هنو م8٠

 ا نود + هلم خلع نع ىمقاشلا ركذو م مآ :

 ىف نزختي امو نوكي ام ببسب ضرألا ةكرح يه (ةلزلزلا) - و ۹
 لزلرتف حيرلا هذه سفنتت ىلاعتو هنأح بس هللا ءاش اذإ مث ‹ حير نم اهنطاب

 «ةداعسلا راد حاتفم» باتك يف ميقلا نبا اذه ىنعم ركذ اذكه < ضرألا

 .[|؟هو/١1|

 اهنع مجنيو « ةميظع رارضأ اهنع بترتيو « ضرألا ةكرح اهنع أشني : ةلزلزلاو
 وهف < ةريشكلا عرازملا لاوزو؛ ينابملا مدصهو « لاومألا فلتو « كالهلا نم ريثكلا

 . ةعاسلا تامالع نم نامزلا رخآ یف اهترثكو « نامزلا رخآ يف رثكتو « عم ثدح

 عبرأو تاعوكر تسب نيتعكر ةلزلزلا ثودح دنع ىلص هنأ سابع نبا نع دروو
 « ةينوكلا تايآلا : انه تايآلاب دارملاو (تايآلا ةالص اذكه) : لاقو ٠ تادجس

 ىلع رارضأو ؛ ساسلل فيوحخت اهراثآ نسم نوکیو < نوكلا يف كثدحت يتلا يهو

 ركذ امك اهنأو « ةلزلزلا دنع ىلصي هنأ ىلع لدي انه سابع نبا رثأو « سانلا

 ( تايآلا ثودح دنع اذكه) : لوقي هرخآ يفو « لاقم هيف رثألا اذه نكلو

 فوخ اهيف ىتلا ثادحألا نم اهريغو « حيرلاك ةيآ لك دنع اذكه يلصي هنأ هرهاظ

 . دنع الإ لصي مل هنأ ةي هللا لوسر ةنس نم حييحصلا نكلو ٠ سانلا ىلع
 ال ءاهدنع لص هنأ دري ملو « ثادحألا كو هتقو يف ثدحت تناكو « فوسكلا

 « طبقف فوسكلا ةالص ريغ لصي ملف « قعاوصلاو ريصاعألا الو لزالزلا الو حايرلا

 . ۲٤۳/۳ ىربكلا ننسلا ىف(١)

 . ىعفاشلا قيرط نم ۲۲۳/۳ ىقهيبلا هجرخآ (۲)



 ءاقستس لا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش
 نص ل س ب ير ب ب ب ب بسسججروو ggg ggg a لااا حح/ه || RRR n بسن يو سس و م عل

 ناعم ممم مرمر رمل م هه مم رم عه رام هناك هام م ممم جرام ور اش ماس سام يع سم وا هسه هامه هو دو اورو مم سور يارا هس هاس و و مام ساه هاوس ساس سامع سام ارم هم امام هم اه سع سهو وق راه ةارعاع عمم عاعام

 س 2 ي  يبيبي'بِِ! 2 جب جيسي ع ب ج2 جط!ط!ى!ى!ىجىجىجح يبي يي يبي

 ءاقستس الأ ةالص باب

 ؛ رطملا لوزنب ايقسلا بلط ءاقستسالا (ءاقستسالا ةالص ناب) : هللا همحر لاق

 تاتابنلاب اهتوم دعب ضرألا ايت هيف « سانلل ةمحر رطملا لعج هللا نأل

 نم راجشألا يقست هبو « مهيشاوم يعرو مهعرز ىف دابعلا حلاصم هيفو « ةفلتحملا

 رطملا لوزنف « سانلا ةجاحل ضرألا يف هايملا نزختو رابآلا المت هنمو « اهريغو ليخن
 : ىلاعت لاق « تاقولخملا عيمجلو تارشحللو مئاهبللو دابعلل ةريثك حلاصم هب قلعت

 کک ر مرج يح

 هدلب هب ىعحتنل هر اروهط آم كاملا نم راو ءهِيَمْحَر ید یب ارن َمكيِرل السر یارو

 ےس
eےک ی کے عج يلج ےس ر  e e 

 کر سا ار کا یاو ورک یل مب فص دقو ج ارك يانا ام اقام ہیرا
 [۲۲ : تايراذلا | (ٌتوُدَحَوْماَمَو کیر املا فو) ىلاعت لاقو [44-50 : ناقرفلا] 22 ارومڪ

 ةايحو « ضرألا ةايح هيلع فقوتت رطملاف « ةنجلا يه : نودعوت امو « رطملا وه : قزرلاو

 ىذغتت يتلا حاورألا تاوذو ةكرحتملا تاقولخملا عيمجو « مئاهبلا ةايحو « سانلا

 ىلاعتو هناحبس هللا رثكأ كلذلو «رطملا نع جتنيو أشني هلك اذهو « ءاذغلا ىلع شيعتو

 هنأ ىلع لدي ام « هعفانمو هدئاوف نايبو « دابعلا ىلع هلازنإب نئمتلاو « رطملا ركذ نم

 هلوق ريسفت يف درو ىتح مئاهبلاو سانلا ررضت رطملا عنتما اذإف « ةايحلا تايرورض نم

 تارشحلاو باوذلا نأ كلذب دارملا نأ :٠56 ةرعبا] ( تولا مليو هلأ معلب : ىلاعت

 « ىلاعتو هناحبس هللا ديب رطملاو « مهببسب الإ رطقلا انعنم ام : لوقتو « مدآ.ىنب ةاصع نعلت

 مهونذب ساغلا نع هكسمو « هتمحرو هلضفب هلزنيف ء هسبحي يذلا وهو« هلزنيوه

 موق صقن ام» : ثيدحلا يفو « [41 مورل ] مجرمه ولع عزله مهيصاعمو
 الإ مهلاومأ ة ز موق عنم امو « ناطلسلا روجو ؛ ةنوؤملا ةدشو نينسلاب اولتبا الإ نازيملاو لايكملا

 ناك اذإف )5١019([ هجام نبا جرح ] ءاورطمي مل عئاهبل ال ولو « ءامسلا نم رطقلا اوعنم

 دنع ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ أجلي هنإف هسبحي يذلا وهو « هلزني ىذلا وهو « هللا ديب رطملا

 مهيلع ءايبنألا ةنس اذهو « بيجم بيرق وهو « هئاعدو هيلإ ةبوتلاو « هيلإ برقتلاب هسابحنا -
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 مارملا عولب حرش ءاقستس الا ةالص باب. ةالصلا باتك

 وممن عمق م سهو م مم يسم كسه همم ها سهر رماها سه هاه هانا قانإ اك هاا 5 وزر رو رورو مه و عامه عساف هو هاا خذاك يه رام هاو هاه هام ساس ساه هاه ع ساو عمار شاع مام اط هاه هاه عاق جا# و واع عاعاع

 وم ئقستس أ ذو ىلاعت لاق « نوق ستسي اوناك مهنأ مالسلا ةالصلا

 ع[: : رب قبلا (اًمِنَع ةرْشعاَتلا ةه ترج ناف رجلا كلاَصَعَي بِرْضآ اقف -هِمَوَعل

 ةنس ءاقستسالاف « ةييدمحم ىقستساو « ثيدحلا يف يتأيس امك ناميلس ىقستساو

 ةجاحلا نم ءيش مهسم اذإ مهنأ « نيدمؤملا ةفص هذهو « ءايبنألا ننس نم ةيوبن
 كلذ مهداز رضلا مهّسم اذإ مهنإف « رافكلا فالخب « ىلاعت هللاىلإ اوعرضت رقفلاو

 ٌةِإَاَلْوَلَم) : ىلاعت لاق« ىلاعتو هناحبس هللا نع ًادعبو ًاطونقو ًارفك

 ( ي تول عيا ا ڪام نط لاھ نوو موم تس نکک واور ستات سام آج
 امأ « راطمألا سابحتا دنع هللا نع مهدعبو مهرشو مهطونق ديزي رافكلاف ٠[ : مامنألا

 نوبرقتيو « جرفلا نورحتيو « هللا دنع اب مهتبغرو « هللاب مهقّلعت ديزي هنإف نونمؤملا
 مهنإف ةلطابلا دئاقعلا باحصأو نيكرشملا نم نوفّرحملا امأ « لجو زع هللا ىلإ

 يف نوحبذي « هللا ريغل حبذي نم مهنمف « رطملا لوزن بلطب هللا ريغ ىلإ نوؤجلي

 نودقتعيو « مهل اهنوركذي ةفص ىلع نجلاو سنإلا نيطايش مهل اهتنيع ةنيعم نكامأ
 نوثيغت سيف روبقلاو ةحرضألا ىلإ أجلي نم مهنمو ءرطملا لزني كلذ دنع هنأ
 عجار راطمألا لوزن نأ معزي نم ةدحالملا نمو ءرطملا لوزن مهنم نوبلطيو تاومألاب

 دالب نم ةبصخم تناك ةنكمأ كانه نأ نوسنيو « تاخانملاو ةعيبطلا ىلإ هرمأ

 يف ىهو « ةبصخم تناك نأ دعب ةبدجم تراصف « رطملا اهنع سبحنا نكلو « ملاعلا

 اهبيصيف « نولوقي امك راحبلا نم ةبيرق يهو « رطم عقاوم اهنأ لاهح ا اهنظي عقاوم

 امل« خانملا ىلإو ةعيبطلا ىلإ ًاعجار اذه ناك ولف « دالبلا نم اهريغك طحقلاو بدجلا

 ٠ ىف هلوصح رثك دقو « هنم اوكش الو « فاقجلاب نآلا هنومسي ام دالبلا هذه تبيصأ

 ' هللا نيكل راطمألا ةرثكب ةفورعم تناكو « ةبصخم تناك ادالب نأو . ةنمزألا هذه

 ءاملا اهيلإ هللا قوسي راحبلا نع ةديعب ةيوارحص أدالب نأ نيح ىف «رطملا اهنع سبح
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 ءاقستسالا ةالص باب ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ضرالا إال ُقوُمَاَنَأ اوري ملوأ): ىلاسعت لاق « ب صختنف راطمألار
 . [۲۷ : ةدجسلا] © بورن الق بسن او مهما هني لڪ ات اعر هپ رخن ررحلا

 ٠ « بئاوغلاو علاوطلاو موجنلاو بكاوكلاب راطمألا لوزن نوقّلعب موق كانهو
 ءاون الاب ءاقستسالا ؛ نأ د يبنلا ربخ أ امك « ةيلهاج ةنس هذهو « ءاونألاب نوقستسيو

 هذه لكف« نيملسملا ضعب دنع ىقبت ةيلهاحلا ةنسلا هذه نأو « ةيلهاجلا ننس نم
 ءرطملا سابحتا دنع ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ءوجللا ىه ءايبنألا ةنسو « ةمرحعم رومأ

 هناحبس هللاب ءاجرلا مظع ةجاحلا تدتشا املكو « هللا دنع اميف ةبغرلا ةدشو

 فكي ءاخرلا دنع مهنإف نيملسملا ريغ امأ « نوسأيي الو نوطنقي الف ىلاعتو
 لهأ امأ « ىلاعتو هناحبس هللا ةمحر نم نوطنقيو نوسأيي ةدشلا دنعو « ةمعنلا

 ديزتو « نوربصي ةدشلا دنعو « لجو رع هللا نوركشي ءاخرلا دنع مهنإف ناميإلا

 دعو هللا نأل « ىلاعتو هناحبس هللا دنع اميف مهؤاجر مظعيو « هللا دنع اميف مهتبعر
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 مارملا غولب حرش ءاقستسالا ةالص باب. ةالصلا ب باتك

 ةا بتلا جرح لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 امك نیتعکر یلصف « ًاعرضتم « السرتم ءًاعشختم ٠ م ًاعضارتم

 هححصو « ةسمخلا هاور . هداه مكتب طخ بغي مث ديعلا يف يصب

 ناخ ¿ نسأو « ةناوع وبأو « يذمرتلا

 لجأل ةنيدملا نم : ينعي (جرخ د ىبنلا نأ) هيف سابع نبا ثيدح - ١

 : ةلذبلا بايثل ًاسبال : ىنعي (ًالذبتم) لجو رع هّبرل (ًاعضاوتم) ءاقستسالا ةالص
 . هللا يدي نيب راسكنالل ًاراهظإ ؛ لمجت الو ةنيز اهيف سبل يتلا بايثلا يهو

 ‹ عوشخلا نم لجو رع هبرل همسجو هرصبو هبلق يف (ًاعشختم تم) فعضلل اراهظإو

 اب هاطخ نيب براقي « لجعتسم ريغ هيشم يف : ينعي (السرتم) لذلا ىنعمب وهو

 نيتعكر ىلص مث) : لاق « ىلاعتو هناحبس هللا يدي نيب ةجاحلاو فعضلل اراهظإ

 يفو « اهتفص يف ديعلا ةالص لثم ناتعكر « ءاقستسالا ةالص هذه (ديعلا ةالصك

 دو هنأ : ينعي (هذه مكتبطخ بطخي ملو) : لاق مث « اهماكحأ يفو , اهعضوم

 نبا دهع ىف سانلا اهلعفي يتلا ةبطخلاك تسيل يهف « ةدحاو ةبطخ- بطحخ
 ةبطخ نمضي ناك ال4 لا نإ مث « نيتبطخ نوبطخي اوناك مهنإف « سابع

 سيلف « ريكذتلاو ظعولاو مالكلا نم اهيف رثكي الو « رافغتسالاو ءاعدلا:ءاقستسالا

 « بطخ هنإ لب « بطخي مل هك هنأ (هذه مكتبطخ بطخي ملو) : هلوق ىنعم
 صضعب اهوفلاخ دقف هدعب نم اوؤاج نيذلا امأ « ةصاخ ةفص اهل ةبطخ اهنكلو

 : لئاسم هيف ثيدحلا اذهف « ةي ىبنلا ةبطخخ ىلإ عوجرلا مهنم ديري وهف ء ءيشلا

 ٠ لب ىبنلا نأل ؛ ءارحصلا ىلإ اهل حرخي ءاقستسالا ةالص نأ : ىلوألا ةلأسملا

 . كلذ نكمأ نإ ةنسلا يه هذهو  ناينبلا لخاد يف ىّلصت ال اهنأو « اهل جرخ

 دمحأو « )11( هحام ٠ نبأو ؛ ١ يئاسنلاو « (هه9) ىدذمرتلاو ؛ )111( دوأد وبأ ( ١)

 . (؟5855) نابح نباوء (۲۰۳۹)
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 مالا غولي حرش

 « نيزتي الو« لمجتي ال ءاقستسالا ةالصل جرخي يذلا نأ هيف : ةيناثلا ةلأسملا

 ىفو « تقولا ىف ديعلا ةالصك ءاقستسالل ىلص هنأ هيفو : ةشلاثلا ةلأسملا

 سيل هنأ معز نمل ًافالخ « ملعلا لهأ ريهامج لوق اذهو  ةفصلا يفو « ناكلا

 . ديعلا ةالص لثم ةالص ءاقستسالل نأ تبث لب ١ ةالص ءاقستسالل

 ) هدو يبنلا ةبطخل ةفلاخم ةبطخب نايتإلا يغبني الو دم يبنلا نع ةدراولا ةبطخلا

 . دَ ىبنلا ةبطخخ ةفص ىف ءاج ام دّيقتلاو يرحتلا بجاولا اغإ

 يتأيسو « ةبطخلا لبق نوكت ةالصلا نأ ثيدحلا اذه يف : ةسماخلا ةلأسملا

 . ةلأسملا هذه ىف لاوقألا ةشقانم
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 مارما عواب حرش ءاشستس لأ ةالص باب. ةالصلا باتك

 لوسر ىلإ س اننا اكش : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - 517 ٠

 ًاموي سانلا دعوو « ىّلصملا يف هل عضوف ء ربنم رمأف «رطملا طوحف كو هللا
 « ربما ىلع دعقف « سمشلا بجاح أدب نيح سانلا جرخف « هيف نوجرخي

 هللا مكرمأ دقو « مكرايد بدج متوكش مكنإلا : لاق مث « هللا دمحو « ربكف

 هللدمحلا ) : لاقمئثع ءمكل بجتسي نأ مكدعوو « هوعدت نأ

 هللا الإ هلإ ال 4 © بلا روب كلام ل رجلان محتل و ترسل

 نحنو ينغلا تنأ « تنأ الإ ةلإ ال هللا تنأ مهللا « ديري ام ل ”اعفي
 «نيح ىلإ ًاغالبو ةوق انيلع تلزنأ ام لعجاو « ثيغلا انيلع لزنأ « ءارقفل
 سالا ىلإ لوح مث « هيطبإ ضايب يئر ىتح لزب ملف « هيدي عفر من

 ىلصو ؛ لزشو سانلا ىلع لبقأ مث ؛ هيدي عفار وهو «هءادر بلقو « هرهظ

 وبأ هاوز ترطمأ مش« تقربو « تدع ؛ ةياحسس هلل ًاشنأف « نيتعكر
 2 اديج هدانسإو 4 بيرع : : لاقو 34 دواد

 يز نب هللا دبع ثيدح نم (حميحصلا) يف ليوحتلا ةصقو - 01¥

 اةءارقلاب امهيف رهج « نيتعكر یلص مث وعدي ةلبقلا ىلإ هجوتف : هيقو

 لوحتيل هءادر لوحو : رقابلا رفعج ىبأ لسرم نم ينطق رادللو هأ١ £

 ( | ا
 سانلا نأ هيفو « ءاقستسالل 5 بلا لص م ليصا هةتا ثيدح 01¥

 سابحتا وه : لم حقا او طوحقلا (ىطملا طوحق) نم مهباصأ ام هل اوركذ : ىنعي عب ( هيلإ اوکش

 . ًاموي مهل ددحف « (هيف نوجرخی ًاموي سانل | دعوو « ىلصملا يف عوف ربنمب يي رمأف) رطلا
 مدعي نأ لجأ سمو + ةقدصلاو رافغتسالاو ةبوتلل اوو ھتي نأ لجأ نم هيف نوج رخي ًانيعم

 . (۱۱۷۳)دواد وبأ(١)

 : (A4) ملسم حايححصو ؛ ٠ ١) ٤۲)يراحبلا ميححص 0

 . ٦1/۲ ينطقرادلا (*)
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 ءاقستسالا ةالص باب .ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 امك ديعلا ةالصل جورخلاك نوكي جورخلا اذهو « جورخلل اودعتسي ىتح كلذب سانلا عيمج

 ْ سانا جومخف) ؛ ءارحصلا يف ينو اهل جري ديعل ةالص نإ تاسلا ثيدحا يفرم

 ةيؤر بجحي هنأل ؛ ًابجاح يمسو« سمشلا عاعش : ينعي د (سمشلا بجاح ادب نيح

 دعب لاق مث« ٌةكّوهل عضو يذلا (ربنملا ىلع دعقف) « عناملا هانعم بجاحلاو « سمشلا نيع

 مدع : هانعم بدجلاو (مكرايد بدج متوكش مكنإ « سانلا اهيأ) : هللا دمحو ربك نأ

 اذه (مكل بيجتسمي نأ مكدعوو « هوعدت نأ مكرمأ هللا نإو)رطملا سابحنا ببسب تابنإلا

 اعداد عادلا وعد بيجا رَ نإ يع ی داك ع كاسا و ) : ىلاعت هلوق ىلإ ٌةراشإ

 : لاق مت[ : زاغ | (25ل بجحتْسأ ؤوطذأ مڪر لَو ) : ىلاعت هلوق ىلإو [183 : ةرقبلا]

 الإ ءلإ ال (© بسلا رو كی © رجلان محلا © تيتا بدلا

 انيلع لزنأ « ءارقفلا نحنو ينخلا تنأ « تنأ الإ هلإ ال٠ لا تن هلل« يباع لعفي ل

 یئر ىتح لاز امو 7 هيدي عفر مث « نيح ىلإ ًاغالبو ةوق انيلع تلزنأ ام لعجاو « ثيغل

 سانلا ىلإ هجوت مث « هيدي عفار وهو هءادر لوحو « هر رد ل يح مث. هلی اع

 . ءاقستسالا ةالص ةيفيك ىف لصفم ثيدح اذهف(ربنملا نع لزنو

 ال : ينعي « رطملا سبحني امنيح ةجاحلا دنع عرشت ءاقستسالا ةالص نأ هيفف

 يهف « مهتجاح ي يبنلا ىلإ اوك : ةباحصلا نأل ؛ ةجاحلا دنع اغنإو « ًامئاد ىلصت

 . اهيبس دوجو دنع عرشت يتلا بابسألا تاوذ نم

 ؛ دلبلا نم ةبيرقلا ءارحصلا يف ىدؤتو « اهل جرخي ء ءاقستسالا ةالص نأ هيفو

 . مهتجاحو مهرقف اورهظيو ؛ لجو زع مهبرل سانلا زربي نأ لجأ نم
 وأ لاع عضوم ىلع نوكت اهنأو « ةبطخلا اهل عرش ءاقستسالا ةالص نأ هيفو

 کک . هتوص عامسو « بيطخلل مهتيؤرو « سانلا غالبإ لجأ نم « ربتم ىلع

 عفترتو سمشلا علطت امنيح « ديعلا ةالص تقو لوأ لثم اهتقو لوأ نأ هيفو

 . حمر ديق
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 ءاقستس الا ةالص باب. ةالصلا باتك

 ب حتتفت اهنأو ء اهيف لاقي امو « ءاقستسالا ةالصل ةبطخلا ةيعورشم هيفو

 ؛ ارهج اهلوقي ال : ينعي « ميحرلا نمحرلا هللا مسب : لوقي ال هنأو (هلل دمحلا)

 . هلل دمحلاب اهأدب دم ىبنلا نأل

 نأب سكعلا ىلع لدت ةبتالا ثيداحألا نكلو ع ةالصلا لبق نوكت ةبطخملا نأ هيفو

 نأ دكأتيو يغبنيف « ملعلا لهأ ريهامج اهيلعو ؛ حصأ ىهو « ةالصلا دعب نوكت ةبطخلا

 . ةيتآلا ثيداحألا هيلع لدت امك « اهلبق ال ةالصلا دعب ءاقستسالا ةبطخ نوكت

 ىري ىتح « كلذ ىف ةغلابملاو ءاقستسالا ءاعد يف نيديلا عفر ةيعورشم هيفو

 . ىلاعتو هناحبس هللا يدي نيب ةجاحلاو رقفلل ًاراهظإ ؛ عفرلا ةدش نم هيطبإ ضايب

 لعف امك « ةلبقلا لبقتسيو سانلا ىلإ هرهظ ىلوي ءاعدلاو ةبطخلا دعب هنأ هيفو

 , ةبج وأ « ةءابع ناك ءاوس « هيلع يذلا سابللا ينعي « هءادر لوحي مث « يم ىبنلا

 . اهنطاب اهرهاظ لعجيو اهبلقي نأب « اهليوحت نكي يتلا سبالملا نم كلذ ريغ وأ

 . حيحصلا يف تباث اذهو , هيَ يبنلا لعف امك اهنيأ اهرسيأو « اهرسيأ اهنمأو

 زيزعلاو بيرغلاف ؛ ةعامج هاور ام : رتاوتملاو « ةثاللث هاور ام : روهشملاو < نایوار هأور ام

 ىمسي اذهف « ةعامج نع ةعامج هاور ام امأو « داحآلا ماسقأ نم روهشملاو

 . اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ثيدح هديفي ام اذه « رتاوتملاب

 . ةءارقلاب رهجلا ىهو ةدئأف ديز نب هللا دبع ةياور ىفو - ها

 نم ةمكحلا نايب نيسحلا نب ىلع نب رقابلا رفعج ىبأ ةياور يفو - 5

 ىلإ ام دیو نسمو « ءامخر ىلإ ةدش نم « لاجل ا ريغتب لؤافتلا وهو « ءادرلا ليوم

 . ءادرلا ليوحت ىف ةمكحلا ىه هذه « رطمو بصخ
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 ماقستسالا ةالص باب ٠ ةالصلا باتك مارملا عولب جرش

 ل يبنلاو ةعمجلا هوي دجسملا لد ًالجر نأ هب قطط سنا نعو ۔ 6

 ؛ لبسلا تعطقتناو « لاومألا تكله ؛ هللا لوسر اي : لاقف « « بطي مئاق
 مهللا ءانتغأ مهلا : لاق مث« هيدي عرف «انثيغي لجو زع هللا نا

 0 هيلع قفتم . اهكاسمإب ءاعدلا هيفو « ثيدحلا ركذف « . انثغأ

 ءامسلا يف ام هللاو الف) : لاق ًاسنأ نأ : ثيدحلا اذه ةمتت يف ءاجو - 6

 تيب نم) لبج مسا : علسو (علس نيبو اننيب امو « ائيش الو ةعزق الو ةباحس نم

 تطسوت املف)ةريغص : ينعي (سرال لثم ةباحس هفلخ نم تعلطفا لاقراد الو
 ةعمجلا ىلإ ًاعوبسأ رطملا رمتساو (ترطمأ مث تقربو تدعرف ترشتنا ءامسلا
 نم« ًالماك ًاعوبسأ : ينعي (ًاتبس سمشلا انيأر ام هللاو الف) : سنأ لاق . ةيناثلا

 ءاعد ةكربب ضرألا ىلع ًالصاوتم لطهي رطملاو « تبسلا موي ىلإ ةعمجلا
 يف هنم لخد يذلا بابلا نم ةيناثلا ةعمجلا يف لجرلا كلذ ءاج مث « ة5 يبنلا

 نم : ينعي (لبسلا تعطقناو لاومألا تكله « هللا لوسر اي) : لاقف « ىلوألا ةرملا
 الو انيلاوح مهللا) : لاق مث « هيدي ل يبنلا عفرف (انع اهكسمي هللا اوعدا) رطملا ةرثك

 تعلقناف (رجشلا تبانمو ةيدوألا نوطبو ماكآلاو بارظلا ىلع مهللا ءانيلع

 هنأو ء بيجم بيرق هللا نأ ىلع يلد اذه ىفف« (سمشلا يف نوشمي اوجرخو

 ثيدحلا اذهف , هاعد اذإ يعادلل بيجتسي هنأو ء ءيش ه هزجعي ال ىلاعتو هناحبس

 : ةميظع لئاسم هيف

 اذه نأو « ةجاحلل ةعمجلا موي بيطخلا ميلكت زاوج هيف : ىلوألا ةلأسملا

 ملك لجرلا اذهف « قبس امك بطخي مامإلاو مالكلا نع ُد هيهن نم ىنشتسم

 . ةجاحلل اذه نأل ؛ كلذ نع ههني ملو « ةعمجلا ةبطخ بطخي وهو دس ىبنلا

 . راطمألا رخأت دنع « ةجاحلا دنع ءاقستسالا ةيعورشم هيف : ةيناثلا ةلأسملا

 ۷) (۸۹۷) ملسمو ‹ (101۲) يراخبلا(١)
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 مارملا عولب حرش ءاقستسالا ةالص باب. ةالصلا باتك

 رخآ عون اذهو « ةعمجلا ةبطخ يف ءاقستسالا ةيعورشم هيف : ةثلاثلا ةلأسملا

 ىلع كي يبنلا نسع درو : ميقلا نبا لوقي امك ءاقستسالاف « ءاقستسالا عاونأ نم

 : تافص تاللث

 . وعديو بطخيو يلصيو جرخي هنأ« قبس ام يه : ىلوألا ةفصلا

 . ةعمجلا ةبطحخ ىف ىقستسي هنأ : ةيناثلا ةفصلا

 امك « ةعمجلا ريغ ىفو ؛ ةالص ريغ نم ًادرجم ءاعد وعدي هنأ : ةثلاثلا ةفصلا

 يف مالسلاو ةالصلا هيلع سلاج وهو يقستسي ناكف « ًانايحأ لعفي ب ىبنلا ناك

 ىقستسي د ناك ءاملا ىلإ اوجاتحا امدنع رافسألا ضعب ىف هنأ امك « هسلجم

 . ةعمجلا ةبطخ ريغ نمو « ةالص ريغ نم ًادرجم ءاعد وعديو

 ءاعد يف نيديلا عفر ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 ةبطخ ىف ناديلا عفرت الف كلذ ريغ يف امأو « ةعمجلا ةبطخ يف ءاقستسالا

 . ةعدب لعفلا اذهو « ةعمحلا

 ررضلا فيخو راطمألا ترثك اذإ هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةسماخلا ةلأسملا

 ررض اهيف سيل يتلا ةنكمألا يف اهلزني نأو « اهكاسمإب هللا نوعدي مهنأب اهنم
 تبانمو ةيدوألا نوطبو ماكآلاو بارّظلا ىلع « انيلع الو انيلاوح مهللا) : لاقيف

 ءاعد لوألا ف « وحصلا بلط : ىنعي « ءاحصتسالا ءاعدب هنومسي ام اذهو (رجشلا

 . ءاحصتسالا ءاعد يناثلاو . ءاقستسالا

 ( نأ درجمب هنإ ثیح <« م هتوبن تامالع نم ةمالع هيف : ةسداسلا ةلأسملا

 سانلا ىأر امل هنإف اذهلو ؛ هل هللا بيجتسي هنإف « هوعديو هبر ىلإ هيدي مقري

 هدبع يبنأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاقو ةي كحض « نكلا ىلإ نوضكري

 . وو هتوبن تامالع نم ةمالعو ليلد هيف اذهف(هلوسرو
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 ءاقستس الا ةذلص بلاي. ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 نب سابعلاب ىقستسا اوطحف أذإ ناک «ظرمع نأ هی هنعو © ٦

 انإ . انيقستف انيبنب كيلا لّسوتن اتك انإ مهللا : لاقو « بلل دبع
 )یراخبلا هاور . نوقسيف ؛ انقساف انيبن معب كيلإ لسوتن

 بسب

 ىقستسا « ةدامرلا ل ماع ىفاوبدجأ 4 رمعألا هيت تيدحل ذه -
 هللا وعدي نأ هنم بلط هنأ كلذ ىنعمو « ةي يبنلا مع بلطملا دبع نب سابعلاب
 ؛ هل باجتسُي نأ يرح وهف ؛ تيبلا لهأ نمو 2 لوسرلا مع هنأل ؛ ايقسلاب مهل
 ةافو لبق « ينعي (انيبنب كيلإ لَّسوتن انك انإ مهللا) : لاقو « ديف ىبنلا نم هتبارقل
 يتلا ثيداحألا يف درو امك « ءاعدلا هنم بلطن : ىنعي : هب ٌلَّسوتن ١ م يبنلا

 . مهثيغيف « مهل هللا وعديف « هيلإ نوكشي اوناك مهنأب « ترم

 ؛ كم ريغ هب ءاقستسالا ناك يفوت املف « ةايحلا ديق ىلع ةَ ناك امدنع اذهف

 ال «تيملا نم ءيش بلط زوجي الو « ءيش يأ ىلع الو ءاعدلا ىلع ردقي ال تيما نأل

 لاح ىبف امأ « كرشلا نم ربتعي اذهو ٠ بلط يأ الو « ةعافشلا بلط الو « ءاعدلا بلط

 ء عورشم اذهف « كل هللا وعدي نأ ءاعدلا ىلع ردقي يذلا يحلا نم بلطت كنإف « ةايحلا

 نمو « عونم هنمو عورشم هنم ماسقأ ىلإ مسقني لسوتلا نإ ذإ « عورشملا لسوتلا نم وهو
 - .٠ يبن ريغ وأ ناك ًايبن « يحلا نم ءاعدلا بلط وه عورشملا لسوتل

 لاق دقو . هتافصو هئامسأب هللا ىلإ لسوتلا  ًاضيأ  عورشملا لسوتلا نمو
 لسوتلا عورشملا للسموتلا نمو ء 18 : فارعألا | وعدا یس اس الا یو : ىلاعت

 مهيلع تقبطنا امدنع مهلامعأب راغلا باحصأ لسوت امك « ةحلاصلا لامعألاب

 ىلإ لسوتلا كلذك « مهنع هللا جرفف « مهلامعأ.حلاصب هللا ىلإ اولسوت « ةرخصلا

 اهلك هذهف « يونذلاب فارتعالاو « ىلاعتو هناحبس هيلإ ةجاحلاو رقفلا ةلاحب هللا

 . ةعورشملا لسوتلا عاونأ نم عاونأ

 0 2 090) مقربا
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 مارملا غولب حرش ءاقستسالا ةالص باب .ةالصلا باتك

 نأ وأ  ءاعد مهنم بلطي نأب « تاومألاب لسوتلا وهف « عونمملا لسوتلا امأ

 <« كرشلا ىلإ ةليسو وهو « عونم لسوت اذهف « ةجاح ءاضق يف هللا دنع هل اوطسوتي

 هاجب وأ كي هتاذب وأ يبنلا هاجب لسوتلاك « نالف قحب وأ هاجلاب لسوتلا كلذكو

 اهحبقأو اهدشأو ‹ زوجي ال يذلا عونمملا لسوتلا نم اذه « نالف قحب وأ نالف

 . هللاب ذايعلاو كرشلا ىلإ ةليسو برقأ اذه نأل ؛ تاومألاب لسوتلا

 (انيبنب كيلإ لسوتن انك) « هئرمع هقف نم اذهو «رمع لوق ىنعم اذهف
 «هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر حالصلا لهأ نم وهو « كو لوسرلا ىلإ هتبارقل

 | هنيبو هنيب سيلو « هنم بيرق هربق نأ عم ال لوسرلا نع لدع هبظرمع نوكف
 لك نم لضفأو لب « سابعلا نم لضفأ هنأب كش الو « هنع لدع كلذ عمو «راتمأ
 هنأل  هنع لدع هنوك نكل « ًاتيمو ًايح قاب مالسلاو ةالصلا هيلع هلضفو « قولخم

 نوكل « لضافلا دوجو عم لوضفملاب لسوتلاف « لوضفم وهو « سابعلا ىلإ تيم
 اغإو « تاومألاب لسوتلا زوجي ال هنأ ىلع ليلد اذه « ايح لوضفملاو « ًاتيم لضافلا

 . ءايحألا ءاعدب هللا ىلإ لسوتلا

 لسوتلا زاوج ىلع ثيدحلا اذهب نولدتسي سانلا ضعب نأ بيجعلا نمو

 نسم لدتسا نم لك نأش اذكهو « مهيلع ةجح هنأ عم « تاومألابو . دي لوسرلاب

 . هيلع ةجح نوكي هليلد نإف « ةنسلا نم وأ نآرقلا نم ليلدب لطابلا لهأ
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 ماقستسالا ةالص باب ةالصلا باتك مارملا عولب حرش

 ءرطم ةا هللا لوسر عم نحنو انباصأ : لاق هثط سنأ نعو ماب

 (هبرب دهع ثيدح هنإ» : لاقو « رطملا نم هباصأ ىتح هبوث رسحف : لاق

 نع رسحيو جرخي ناسنإلا نأ رطملا لوأ لوزن دنع بحتسي هنأ هيف اذه - ۷

 هطلاخت مل« ءيش هطلاخي مل روهط ءامو « كرابم ءام هنأل ؛ رطملا هبيصيل هندب نعو هسأر

 : ىلاعت لاق امك كرابم ءام وهو « هل هللا ةقلخ ىلع قاب وهف ؛ رابغلا الو ضرألا

 نأ ملسملل بحتسي هنإف اذل ؛ كرابم وهف [: ی (كرتسم هام ِءامَسلا ناتار و

 : و لاق دقف « كرابم هنأل ؛ هب ًاكربت « هدب بيصيو « هبوث بيصي رطملا اذه لعجي

 : ىنعمف « هريغ هطلاخي مل بيرق ء ءامسلا ٠ نم هلوزن : ينعي (هبرب دهع ثيدح هنإ)

 وهو « ىلاعتو هناحبس هايإ هلازنإو « هل هللا قلخب : ينعي (هبرب دهع ثيدح هنإ)

 « باحسلا نم لزان هنأل ؛ ولعلا يف هللا دنع نم لزان هنأ ىنعملا سيلو « كرابم ءام

 . باحسلا نم هلزنأو باحسلا يف هقلخ العو لج هللاو

 )١( مقرب )۸٩۹۸( .



 ءاقستسالا ةالص باب.ةالصلا باتك

 ءرطملا ىأر اذإ ناك ٌهيكىبنلا نأ , اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو - ۸
 . اج رخأ «ًاعفان ًابيص مهللا» : لاق

 مارملا خولب حرش

 : رطملا لوزن دنع بحتستو عرشُت يتلا بادآلا نم ًاضيأ اذه - ۸

 . هب ًاكربت همسج نم رسيت ام رطملا بيصيل هبوث رسحي هنأ : الو

 لعف ىلع بوصنم وهو « ًابيص مهللا « ًاعفان ًابيص مهللا : لوقيف وعدي هنأ : ًايناثو

 نأ واعد « ضرألا بيصي يذلا رطملا وه : بّيصلاو « ًاعفان ًابيص هلعجا : ىأ « ردقم

 هللاو « ةبوقع نوكيو ًاراض نوكي دق رطملا نأل ؛ اراض هلعجي ال نأو ًاعفان ًابيص هلعجي

 ؛راجشألاو لاومألا فالتإو قرغلاو مدهلاب سانلا ضيف ًانايحأ رطملا طّلسي دق هناحبس

 رطملا لوزن ىلع رادملا سيلف « دالبلاو دابعلا هب عفني « ًاعفان هلعجي نأ هبر اعد ةي يبنلاف

 « عفني الو ةرثكب رطملا لزني دقف ءرطملا اذه يف ىلاعت هللا ةكرب ىلع رادملا امنإو « هترثكو

 نأ هبر نم ديم يبنلا بلط اذهلف ؛ عفني نأ نم ًالدب « رضيو لزني دقو « ريثأت هل نوكي الو

 . نيملسملل ًاراض وأ « هيف عفن ال هلعجي الو , ًاعفان هلعجي

 )١( يراخبلا )٠١77( « ملسم دنع هيلع فقأ ملو .
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 ءاقستس الا ةذلص < باب. ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 مهلا ءاقستسالا يف اعد ةا يبا نأ الط دعس نعو ه8

 (ًاذاذر هنم انرطمت اكوحض « ًاقولد « ًافيصق « ًافيثك ؛ ًاباحس انلاج

 7 )«هحیحصا ىف ةناوع وبأ هاور «مارك لاو لالحلا اذ اي« احس ( اطقطق

 مهللا) : هلوقف « قبس امك كك يبنلا اهب اعد يتلا ةيعدألا نم ًاضيأ اذهو - ۹

 لج هللا نأل ؛ ةهج نود ةهج ىلع ًالزان هلعجت الو « انيلع رطملا مّمع : ينعي (انلّلج

 هبر اعد ةي لوسرلاف « ءاشي نم نع هسبحيو « ءاشي ثيح هلزني ءرطملا فرصي العو

 نأل (ًافيثك) ؛ ةفئاط نود ةفئاط هب صتخي الو « دابعلا ىلع رطملا اذه مّمعي نأ

 ؛ يوقو فصاق دعر هيف يذلا ينعي فيصقلا (ًافيصق) ًارطم رزغأ فيثكلا باحسلا

 (ًاكوحض) ٤ ًاريشك ًاقلدنم ءاملا هنم لزني : ىنعي (اقولد) « ءاملا ةرازغ ىلع لدي اذه نأل

 ًافوخ قربلا هدابع يري العو لج هللاو ؛ قربلا وه باحسل كحضو « قربلاب : ينعي

 تامالع نم قربلاف |: : رل | 4اعمطَو اكو فلام ڪير هيب مو ًاعمطو
 «دحاو ىنعمب طقطقلاو ذاذرلا (اطقطق ًاذاذر هنم انرطمت) «رطملا تامالعو  ةمحرلا

 رطملا ناك اذإف « ريثكلا بّصنُلا رطملا نم سانلاب قفرأ اذه نأل ؛ ًاقيقد ًارطم : يأ

 بصتنملا رطملا نم سانلاب قفرأو « ضرألل عفنأ اذه نإف « الصاوتم « تارطقلا قيقد

 فاصوأ هذهف « ءاملا ريشك ينعي (الجس الجس) « ةراض راثآ هنع بترتي دق يذلا ريزغلا

 « قباسلا ءاعدلا عم ظافلألا هذهب ءاعدلا يغبنيف « اهب هبر كم ىبنلا اعد“ عفانلا رطملل

 رمأت يتلا تايآلل ةءارقو « رافغتساو ءاعد اهلك ءاقستسالا ةبطحخ ناب : انلق دقو

 ار ذی اار چ ااف ساه کیر اوریا لمم. افغ الا

 ع تايأآلا هذه ًارقیف 5 : ون | لير ارنب اول لع لجو تتلو نتو ل وما د دنن

 رار دم مک اع هام لآ لر هيلو مش مکر اور فعسا موو ): لوقي الا دوهو

 )١( ةناوع وبأ )55١14( .
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 مارملا غولب حرش ءاقستسالا ةالص باب. ةالصلا باتك

 مي سار رو ب يار رار سه را سر مرو همه همن همم همم همس هرم فور همام سرم ا م واه و همم هم سرل# يورو هو هم سو م هو مروع عمم عمم مان مرت عام ميم رمم ماو ءعمارعع ماع عم م عم م» ع

 ص سم
 1 8 عع کک ےس رخ tA 0 5 ٤ رل م چ يصرع

 نسم ةياآلأ هله أضيأ ارقيو 39 : دوه | ( يح تا مرح 1 اونئالو دوف نإ هوك مكح دزمو

 رطقلا اوعنم ام مهنأل ؛ رافغتسالا نم رثكيو ؛ اهب سانلا ركذيو : ةبطخلا يف دوه ةروس

 . بونذلا ببسب الإ

1Y 



 ءاقستسالا ةالص باب . ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 ناميلس جرح : لاق و هللا لوسر نأ ٠ نوت ةريره يبأ نعو - 5

 اهمئاوق ةعفار  اهرهظ ىلع ةيقلتسم ةلغ ىأرف ؛ « يقستسي مالسلا هيلع
 نع ىنغ انب سيلا «كقلخ نم قلخ انإ مهللا : لوقت ءامسلا ىلإ

 هححصو لمحأ هآأور (مكريغ ةوعدب متيقس دقف اوعجرا : لاقف < كايقس

 . اجلا

 ةالصلا هيلع ناميلس هللا ىبن هيخأ نع ربخي ثيدحلا اذه ىف دم ىبنلا-س ٠

 مهيلع ءايبنألا ةنس نم ءانقستسالا نأ ىلع ليلد هيف اذهف« يقستسي جرخ هنأ مالسلاو

 هللا هاطعأ دق ناميلس ناكو« ءارحصلا ىلإ هل جرحي ء ءاقستسالا نأ هيفو « مالسلاو ةالصلا

 موي يقو [7 لمس ] نلاقي لاقو تارشحلاو ريطلا تاغل مهف

 : ىلاعت لاق « ملكتت ةلغ توص عمس هشيج يف يشم ناك امدنعو مايألا نم

 : لوقت ام ٌناميلس فرعف [8: لمنل] 4ُلْمتلاَهُبَأكي هلت تاق لمل او لع اد

 ةلمغ ةصق ثيدحلا اذه يف انهو « لجو زع هبر اعدو « اهلوق نم ًاكحاض مسبتو

 ةيقلتسم ةلغ ىأر) ةرم تاذ ءاقستسالل جرخ الااكلا ناميلس نأ اهيف « ىرخأ

 ىتح « يرطف رمأ ولعلاب رارقإلا نأ هيف اذهو (ءامسلا ىلإ اهمئاوق ةعفار اهرهظ ىلع

 هيف نأ امك «ّولعلا نوركني نيذلا ةيمهجلا نم ريخ ةلمنلاف « تارشحلا دنع

 ىلإ اهمئاوق ةعفار تناك ةلمنلا هذهو « ءاقستسالا يف نيديلا عفر ةيعورشم

 لاقف « كايقس نع ىنغ انب سيل كقلخ نم قلخ انإ مهللا) : لوقت ىهو « ءامسلا

 ثيدحلا اذه قاس فنصملاف ( (مكريغ ةوعدب متيقس دقف اوعجرا : ناميلس هللا يبن

 ةجاحب اهنأل ؛ ءاقستسالل سانلا عم مئاهبلا جا ارخإ بحتسي هنأ ىلع هب لدتسيل

 نكلو « اذه فرعن نكن مل نإو « لجو زع اهبر وعدت ًاضيأ يهو « لجو رع اهبر ىلإ
 . اذه فرع لضف نم هللا هاطعأ اب ناميلس

 . ۳۲۰/۱-۲۲۹ مكاحلاو ۰ ۱۱۰ص «دهزلا» ىف دمحأ(١)
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 مارملا عولب حرش ءاقستسالا ةالص باب. ةالصلا باتك

 هيفك رهظب راشأف « ىقستسا هيو ىبنلا نأ « هيف سنأ نعو - ١
 . "لسم هجرخأ . ءامسلا ىلإ

 هب غلاب هنأو « ءاقستسالا ءاعد يف نيديلا عفر هيف قبس امك اذه - 0

 . مالبسلاو ةالصلا هيلع هيطبإ ضايب ىري ىتح

 )١( مقرب )895( .
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 سابللا باب.ةالصلا باتك 3 مارملا غولب حرش
 هيام ممم كه مناع معو هياس هور مرورا سر عم هت سم رو وروما #7 د امام هاو همه سو تس م سو ع رموال سموم هاروام سياس سه عام هه هماو ها سو وو واو سو سوس وه يره سو رار و همم هاهو ات عامه هاهم واما

 ةحص طورش نم ناكو ةالصلا باتك نم غرف امل (سابللا باب) : هللا همحر لاق

 هنم لحي ام سابللا ىف ىتلا ثيداحألا بابلا اذه ىف ركذي نأ بسان « ةروعلا رتس ةالصلا

 لدام الإ« ةحابإلا هيف لصألاو « ندبلا ىلع سَبلُي ام سابللا يف لصألاو « مرحب امو

 وهف هادع امو « هيف ةدراولا ةلدألا بسح روصحم سابللا نم مرحملاو « هيرحت ىلع ليلدلا

 « يتأي ام ينثتسا ام الإ لاجرلا ىلع ريرحلا سابل ميرحتب ةلدألا تدرو دقو « ةحابإلا ىلع

 سابللا ميرحتب ةلدألا تدروو « رفصعملا وهو صلاخلا رمحألا نسبل لاجرلا ىلع مرحیو

 « لاجرلاب ءاسنلا هبشت وأ « ءاسنلاب لاجرلا هبشت ؛ رخآلاب نيسنجلا دحأ نم هبشت هيف يذلا

 « ةرهشلا سابل ميرحتب ةلدألا تءاج كلذكو ء مهب صاح مهسابل يف رافكلاب هبشتلا وأ

 ةحابملا سانلا ةداع هيلع ام فلاحي يذلا سابللا وهو

 «ةأرملا رتست ال يتلا ةسبلألا يهو « ةصاخ ةسبلأ نع - ًاضيأ  ءاسنلا تيهنو

 بترتي امل ؛ ةمرحم ةسبلألا هذهف « اهمسج ىلع اهئافض مدعل امإو « اهتيفافشل امإ

 . روظحملا نم اهسبل ىلع

 سابع اتارا دق مدان ١ ىلاعت لاق « مدآ ينب , ىلع هللا معن نم سابللاو

 ةنيزلا سابل وه : شيرلا :١[ فرعال] (اًسرَو م كتاروع رتسي : ينعي ( ميس كرو
 : ناتحلصم هيف سابللاف « لامحلاو

 . ةالصلا يف ًاصوصخ ةروعلا رتسي هنأ : الوأ

 . هدابع ىلع هللا معن نم اذهو « ةئيهلا لّمجي هنأ : ًايناث

 ىوقتلا سابل وهو « نسحأ سابل ىلإ ىلاسعتو هناحبس هللا هن مث

 نم ىقي هنأل ؛ سابللا ريح وهو « يونعم سابل اذهو ر كلذ یومنلا سابل و
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 سايللا باب. ةالمصلا باتك
 مارملا غولب حرش

 رم هع علو يراع هوو و مرو هم سر عم و رس مج هاهنا هس هاه عوار عج هرم ماو هرب يمن هرم ممم دم ع فع و امم عرار مع اواو عة وم عر مه رم معيوليعج سهو امو جم للعام

2 

 لج بايثلا سابل « ًانطابو ًارهاظ ناسنإلا لّمجيو « ىلاعتو هناحبس هللا باذع

 نإو ىوقت هدنع سيل يذلاف « هلجي الف نطابلا يف امأو  طقف ًارهاظ ناسنإلا
 : رعاشلا لاق « يراعلا مكح يف هنإف بايثلا سابلب لمجت

 ًايساكناك نإو ًانايرع بّلقت ىقتلا نم ًابايث سبلي مل ءرملا اذإ
 وهف بايثلا سابل امأو « هنطابو ناسنإلا رهاظ لمجي يذلا وه ىوقتلا سابلف

 يف لامجلا لماكت ىوقتلا سابلو وه عمتجا اذإف «رهاظلا يف ناسنإلا لمجي

 هللا دنع بايثلا سابل عفني الف ىوقتلا تدقف اذإ امأ « ًانطابو ًارهاظ ناسنإلا
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 سابللا باب. ةالصلا باك ٠ 0 | مارملا غولب حرش

  oYكهللا لوسر لاق : لاق لظ يرعشألا رماع ىببأ نعد :

 يف هلصأو « دواد وبأ هاور «ريرحلاو رجلا نولحتسي ماوقأ يتمأ نم ننوكيلا
 !يراحخبلا

 هللا ديبع وأ هللا دبع همساو « هتينك هذه (يرعشألا رماع ىبأ نع) - 5

 ىسوم وبأ اهيلإ بسب« نميلا يف ةليبق رعشأ ىلإ ةبسن « يرعشألا بهو نب

 ءروهشملا مامإلا يرعشألا نسحلا وبأ كلذكو . هلت روهشملا يباحصلا يرعشألا

 . هنع ىلاعت هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ ةيرذ نم هنأل كلذب يمس

 ؛ لبقتسملا نع دق لوسرلا نم ربخ اذه (ننوكيل : دم هللا لوسر لاق) : لاق

 ىهنلا هانعم ربح وهو « كي هتازجعم نم اذهو « كلذ ىلع هعلطأ هللا ّنأل
 ىنعم ؛ ةباجإلا ةمأ دارملا : ليقو « ةوعدلا ةمأ دارملا : ليق (يتمآ نم) « ريذحتلاو

 نأ روهشملاو « رافكلا نم ينعي ةوعدلا ةمأ نم مهنأ لوألا ىلعو « نيملسملا نم مهنأ

 : يأ (نوُلحتسي) « لاجرلا ىلع قلطتو « موق عمج (ماوقأ) . ةوعدلا ةمأ دارما

 ينعي « انزلا هانعمو « جرفلا وهو ءارلا حتفو ءاحلا رسكب (رحلا) نوحيبتسي

 عون وهو « يازلاو ءاخلاب (ٌرَخلا نولحتسي) ىوريو « نامزلا رخآ يف انزلا نوحيبتسي
 ريرحلا كلذكو «زخلا ةياور ىلع بابلل دهاشلا عضوم اذه نوكيف « ريرحلا نم

 امأو « ريرتللا نم عون زلنا « صاخلا ىلع ماعلا فطع نم هيلع ريرخلا فطع نوكيف

 دعب مث « ةريغص ةدود يهو « زقلا ةدود اهزرفت طويخ هلصأ ريرحلاو « ماع وهف ريرحلا
 وه اذه ‹ اهطسو ىف تتام تلماكت اذإف « اهسفن لوح اهجسنت ًاطويخ اهزرفت نأ

 . طويلا هذه زرفت ىتلا راغصلا دودلا وهو ءرَقلا ريرح : ىلصألا ريرحلا

 )١( دواد وبأ )٤۰۳۹( « يراخبلاو ء )٥٥۹۰( .
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 مارملا عولب حرض سايللا باب.ةالبصلا باتك

 مريم ومب عه سم aa ي7 اج هيو سلام هيدي عشب نسج عب ياسو ىج 3 جحد بيو جف 2 ساه جدد ل ج ع اس ج + 2 ع يج ي عوي عا ج ج عب ع را ق 4ج و صاع ي ج ع ع يلي سي ي هع عاف ۾ مص

 اذه نم لوطأ ثيدحلا ىور يراخبلا (يراخبلا يف هلصأو « دواد وبأ هاور) لاق

 ريرحلاو رجلا نولحتسي سانأ يتمأ نم ننوكيل) : ؛هحيحنص» يف هدنع هظفلو

 «يراخبلا يف ثيدحلا لصأ اذه .ثيدحلا (هللا مهتيبيف ...فزاعملاو رمخلاو
 (نوُلحتسي) : لاق هو يبنلا نأل ؛ ريرحلا ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا يفو
 ثيح « ةوبنلا ملع نم ملع : ًالوأ هيفف « رحم ءيش نع الإ نوكي ال لالحتسالاو

 !/ يك ربخأ امك عقوو « لبقتسملا نع ةةئربخأ هنإ

 لدف (نوُلحتسي) ظفلب ربع هنأل ؛ لاجرلا ىلع ريرحلا سبل ميرحت هيف : ًاناثو
 نأب مولعملا نم نكلو « مرحم ء ءيشل الإ نوكي ال لالحتسالا نأل ؛ مرحم هنأ ىلع

 لحتسي يذلا نأ عم (يتمأ نم ) : لاق اذاملف « « رفكي هنإف مرحلا لحتسي يذلا

 هتمأ نم مهاّمس : اولاق ؟هلوسرلو هلل بدكم هنأل ؛ رفكي هیرحت ىلع عمجما - مارح ا
 نكلو « رافكلا نم اوراصو « مالسإلا نم اوجرخ اوُلحتسا املف « لالحتسالا لبق
 لبق ام ىلإ عجار (يستمأ) ب ريبعتلاف « نوملسم ةمألا نم مه لالحتسالا لبق
 , ودب ربخأ ام عقر دقو « كلذب نودتري مهنإف لالحتسالا دعب امأ « لالحتسالا

 نوُلحتسيو ؛ انولا نوُلحتسيو « ريرحلا نولحتسيف « تامرحم ا هذه نولحتسي سانأ نآلا كانهف

 يهو « لالح هذه : نولوقيو ءريمازملاو فزاعملا نوُحتسيو « اهمسا ريغب اهنومسيو رمخ ا
 ريرحلا سبل نع ءايشألا هذه نع ىهنلا هانعم يذلا رابخإلا باب نم اذهف « تامرحم

 . وهللا تءالآو فزاعملاو انزلاو رمخلا لالحتسا نعو « لاجرلل

 : ليقو « صلاخلا ريرحلا هنإ : ليق « ريرحلا نم عون زخلاف (زخلا) ةياور ىلع امأو

 نوكيف « ةمتلس ريرحا نوكيو « ىدس فوصلا نوكي « فوصلا عم طولخملا ريرحلا وه

 لاح لك ىلعو ءزخلا وه اذه « ريرحل اب ًاروتسم ايفخ فوصلا نوكيو « ريرحلل رول

 . صاخلا ىلع ماعلا فطع نم وه هيلع ريرحلا فطع

 إب



 07-5 .ةالصلا باتك 0 مارملا غولب حرش

 ةينآ يف برشن نأ هللا لوسر ىهن : : لاق هيض ةفيذح نعو 5

 سلجن نأو« جابيدلاو ريرحلا سبل نعو « اهيف لكأن نأو « ةضفلاو بهذلا

 0 /ىراخبلا هاور . هيلع

 ةينآ يف لكألاو برشلا نع ىهن كو يبنلا نأ هيف ثيدحلا اذه - ۳

 هرخأ يف امل انه هداعأ فنصملا نكلو « ةينآلا باب يف مدقت اذهو ء ةضفلاو بهذلا

 زوجي الف« ةينآلا باب يف تمدقت دق ةضفلاو بهذلا يناوأ امأو « ريرحلا ركذ نم

 ىلع مرحم اذه« فحتلل وأ ةنيزلل وأ برشلل وأ لكألل ةضفلاو بهذلا ىناوأ ءانتقا

 . ءاسنلاو لاجرلا ىلع ةمألا هذه عيمج

 دارملاو « ريرحلا سبل ميرحت هيف اذه (هيلع سلجن وأ جابيدلاو ريرحلا سبلن نأو)
 هيلع سولجلا امأ  يتأي امك ريرحلا سبل نهل حابي هنإف ءاسنلا امأ « لاجرلل هسبل

 ريرحلا داجسس وأ « ريرحلا شرافم ذاحتا زوجي الف « ءاسنلاو لاجرلا ىلع مرحم وهف
 ناردسجلا ىلع ريرحلا ديجاجس قلعي يذلاك ةنيزلل اهذاختا الو « مادختسالل

 . كلذ ىلإ ةجاحب نهنأل ؛ ءاسنلل ريرحلا سبل حيبأ اغإو « اذه زوجي الف « ةنيزلل

 ءءاسنلاو لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا ىناوأ ميرحت ىلع ثيدحلا اذه لدف

 . امهيف لكألاو برشلا ميرحتو

 نود ةصاخ لاجرلا ىلع ريرحلا سبل ميرحت ىلع ثيدحلا اذه لد : ًايناث
 ريرحلا وه وأ ريرحلا نم ظْلَغ ام وه : جابيدلاو « ريرحلا نم عون جابيذلاو ٠ ءاسنلا
 عون جابيدلا نأل ؛ ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نم ريرحلا ىلع هفطعو « صلاخلا

 . ريرخلا نم

 وهو « ءاسنللو لاجرلل ريرحلا ىلع سولجلا ميرحت ىلع ثيدحلا اذه لد : ًاثلاث

 . ءاليخلاو فارسإلا نم اذه نأل ؛ اهيلع سّلجي اشرف ريرحلا ذاختا

 ) )1١مقرب ]/0819( .
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 مارملا غ غولب حرش سابللا باب.6 ةالصلا باتك

o4لإ ريرحلا سبأ نع ہک لوسرلا ىهن ا لاق هك رمع نعو  
 ۰ "'ملسمل ظفللاو « هيلع قفتم ٠ عيرأ وأ ثالث وأ  نيعصإ عضو

 فوع نب نمحرلا دبعل صخر هك ىبنلا نأ هاوس نأ نعو - 6

 قفتم . امهب تناك ةكح نم « رفس يف « ريرحخلا صيمق يف ريبزلاو
 . ` هيلع

 ص

 مد قت نأ دعب ريرحلا ميرحت نم ینشتسی ام نایب يف ناثیدحلا ناذه - ٥۲٥و ٤
 : ناعون وهو كلذ نم ىنشتسي ام هللا همحر فلؤملا ركذ مث « لاجرلا ىلع هيرح

 يف نوكي يذلا زارطلا ينعي . بايثلا يف نوكت يتلا مالعألا : لوألا عونلا
 ىمسيو « هب سأب ال اذهف « ريرحلا نم بيجلا زارطو « مامكألا زارطك « بوثلا
 يف نكلو « ريرحلاب زرطتو « مامكألا طاختو « بيحلا طاخي نأ سأب الف , ملعلاب
 . مارح هنإف كلذ نع داز نإف « لقأف عباصأ عبرأ دودح

 هسبل لجرلل حابيف ةجاح هيلإ تعد اذإ « ةجاحلل ريرحلا سبل : يناثلا عونلا
 همسج يف برجو ةيساسحو ةكح ناسنإلا باصأ ول امك كلذو « ةجاحلا عفدل

 هذهو « ةكحلا هذه مواقيف « معانو نيل ريرحلا نأل ؛ ريرحلا سبل ىلإ جاتحاو

 نب نمحرلا دبعل صخر تم ىبنلا نأل ؛ كلذ لجأ نم هسبل زوجيف « ةيساسحلا

 (ةكح نم) ) ريرخحلا صيمق سبل يف امهنع هلل يضر ماوعلا نب ريبزلاو فوع
 لصألا نأ ىلع ليلد اذه ( صخر) : هلوقف « ةيببس (نم )و « ةكح ببسب : 3

 . روظحم ءيش نم الإ نوكت ال ةصخرلا نأل ؛ لاجرلا ىلع ريرتما سام

 ءاوس « زاج ريرخلا سبل ىلإ جا -اتحا اذإف « ًأطرش سيل اذه (رفس ىيف) : 8

 . ةجاحلا عفد ٍ ىهو « ةماع ةلعلا نأل ؛ رضحلا يف وأ رفسلا يف

 )58١375()19(. ملسمو ‹ (0854) يراخبلا(١)

 )5١15(. ملسمو « (۲۹۱۹) يراخبلا (5)
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 سابللا باب. ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 تجر خف « ءاريس لح و يبنلا يناسك : لاق هك يلع نعو

 ‹ هيلع قفتم . يئاسن نيب اهنا فف« ههجو يف بخل يأ اهن
 ""املسم ظفل اذهو

 : ةا (ةلحم) ةي هللا لوسر يناطعأ : ينعي ( ڈی هللا لوسر یناسک) : هلوق - 5

 عونه يو رويس بشت رر نم طخ ای ينعي (ءاريس) ؛ رازإو ءادر نم تناك ام
 ‹« ةلحللافصو ءاريس نوكتف (ء ريس ةلح) أرق نأ زوجيو « ثينأتلا فلآل ؛ فرصلا نم

 هتءارق زوجتف « هتفص ىلإ فوصوأ ةفاضإ نم ١ ريس ةلح) أرقتف ةفاضإلا زوجيو
 اهسبلف « اهسبليل هايإ اهاطعأ لوسرلا نأ مهف هبط يلعن (اهيف تجرخف) « نيهجولاب

 يف ةهاركلاو بضغلا ها يلع فرع ىتح « كلذ: هرك كو يبنلا هار املف « اهب جرخو

 نأ رخآلا ثيدحلا يفو ء ءاسنلل حابم ريرحلا نأل ؛ هئاسن نيب اهقشو عجرف ؛ و ههجو

 (كئاسن نيب اهقشتل اهكتوسك امنإو , اهسبلتل اهكسكأ مل) : هل لاق هو ىبنلا

 : لئاسم ىلع ثيدحلا اذه لدف « ةي لوسرلا هدارأ اب لمع هنت ىلعف

 ىدهأ دب ىبنلا نأل ؛ ںاحصألاو نراقألل ةيدهلا ةيعورشم : ىلوألا ةلأسملا

 | . ةيدهلا هذه هات ىلع ىلإ
 ىدهملا لامعتسال حلصت مل نار ةيدهلا ىدهت نأ زوجي هنأ : ةيناثلا ةلأسملا

 ء وه اهلمعتسيل ًايلع اهطعي مل ةي لوسرلا نإف « هلهأ نم هريغل اهيطعي اغإو « هيلإ

 . هتيب لهأ اهب عفتنيل اغإو

 ا يسن نإ ثيح لاجرلا ىلع ير ميرغ ىلع ليد بيدنا يف: ذل
 . ريثكلا ريرحلا نم اهيف امل ؛ ةلحلا هذهل هبت ىلع سبل ركنتسا

 )١( يراخبلا )۲11٤( « ملسمو )505(0)19(.
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 مارملا غولب حرش سابللا باب.8 ةالصلا باتك

 بهذلا لحأ» : لاق ل لوسر نأ هللط ىسوم يبأ نعو  ه
 « يئاسنلاو  دمحأ هاور . «اهروكذ ىلع مرحو « ىتمأ ا ا

 ١ . "!هححصو يذمرتلاو

 ةحابإ ىلغ ليلد هيف اذه (ىتمأ تانإل ريرحلاو بهذلا لحأ) : يو هلوق - ۷

 ةنيزلا ىلإ ةجاحب نهنأل ؛ ريرحلل نهسابل ةحابإو « ءاسنلل هب ىّلحتلاو بهذلا لامعتسا

 ىلحتي نأ لجرل زوجي الو « لاجرلا ىلع ريرحلاو بهذلا ميرحت ىلع ليلد هيفو « لمجتلاو
 يفوأ« لسالس وأ« ماوخ لكش ىلع ناك ءاوس « ناک لکش يآ ىلع بهذلاب

 مارح هنأل ؛ بهذا الو بهذلا ال سبلي نأ لجرلل زوجي الف « ةعاسلا يف وأ « تاراظنلا

 ءيشلا نع يهنلا نأل « هريغ عم يذلا بهذلا سبلو « صلاخلا بهذلا سبل لاجرلا ىلع
 بهذلا سبل هنمو بهذُلا وأ بهذلا نم ننشتسا ام الإ« هءازجأ لمشيو هلمشي

 ال هنأ وهو « هريغ يف دجوت ال ةيصاخ هل بهذلا نأل ؛ نانسألا طبرك « ةجاحلل ريسيلا

 نأ لجرلل حابيف « نداعملا عاونأ نم اهريغ كلذكو « مفلا يف أدصت اهنإف ةضفلا امأ « أدصي

 امك ريرحلا سبل لاجرلا ىلع مرحي كلذكو « كلذ ىلإ جاتحا اذإ بهذلاب هنانسأ طبري

 كلذلو ؛ لاجرلا ةماهشب قيلي الو « فرت هيفو « ةموعن هيفو « ءاسنلا سابل نم هتأل ؛ قبس

 مرحو « يتمأ ثانإل ريرحلاو بهذلا لحأ) : ب هلوق ىنعم اذه « ريرحلا سابل مهيلع مرح
 (اهروكذ ىلع

 نأ زوجي له « ملحلا اوغلبي مل نيذلا لافطألل ةبسنلاب امهمكح ىلع مالكلا ىقب
 لاجرلاب صاح ميرحتلا نأو « نيفّلكم ريغ مهنأل ؛ بهذلا اوسبلي نأو ريرحلا اوسبلي

 سابلإ مرحي هنأو « زوجي ال هنأ حيحصلاو ء ملعلا لهأ نيب فال هيف اذه ؟اوغلب نيذلا

 لمشي روكذلاو (يتمأ روكذ ىلع مارح) : لاق لوسرلا نأل ؛ لاجرلا ىلع مرحي ام راغصلا

 . رابكلا لوانتي امك راغصلا لوانتي وهو « ةيروكذلا هعرخت يف ةلعلاف ‹ راغصلاو رابكلا

 )١( أحمد)284١0( « ىئانلاو ١51/8 « يذمرتلاو )۱۷۲١( .
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 سابللا باب ۔ةالصلا باتك مارملا غولي حرش

 هللا نإ» : لاق د هللا لوسر نأ « 8 نصح نب نآأرمع نعو 4

 !/ "7 قهيبلا هاور «ةيلع هتمعن رثأ یری نأ ةمعن هدبع ىلع معنأ اذإ بحي

 نإف « ءاينغألل ةبسنلاب سابللا ىف لمجتلا ةيعورشم هيف ثيدحلا اذه - ۸

 دوحج كلذ نأل ؛ ءارقفلا سبالم اوسبلي الأو « سابللاب لّمجتلا مهل بحتسي ءاينغألا

 : لئاسم هيف ثيدحلا اذهف . ىلاعتو هناحبس هللا ةمعنل

 ىلاعتو هناحبس هتافص نم ةفص ةبحملاو « بحي هللا نأ تابثإ هيف : ىلوألا ةلأسملا

 . هلالجب قيلت
 نسم اذه نأل ؛ هيلع ىنغلا رثأ راهظإو « ىنغلا لمحت بابحتسا هيف : ةيناثلا ةلأسملا

 اذإ امأ « مهتجاح هنولأ سيف « ينغ هنأ نوفرعيو « ءارقفلا هاري هنأ لجألو « ةمعنلا ركش ٠

 سابللا يف لمجتلا نوكي نأ دب ال نكلو « يناعملا هذه هنع لوزت هنإف ريقفلا رهظمب رهظ
 دصقلا سيلو « طقف ةمعنلا راهظإ هنم دصقلا نوكي اغإو « ةليخنم الو فارسإ ريغ نم

 . ءاليخلاو رخفلا هنم

 )١( حيحص ثيدح وهو « ۲۷۱/۳ ىربكلا ننسلا يف .
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 مارملا غولب حرش سابللا باب. ةالصلا باتك

 يسقلا سبل نع ىهن يو هللا لوسر نأ هب ىلع نعو - ۹

 0 ا
 8 ملسم هاور . رفصعملاو

 ةدساب يهو : سقلا ىلإ ةبسن « فاقلا حتفب « ىسقلا نع ىهن ةف ىبنلا - 9

 : رسكلا زوجيو « ريرحلا بايث اهيلإ تبسنف « ريرحلا بايث اهيف عنصت « رصم ىف
 ء اهنوحتفيف رصم لهأ امأو . يسقلا فاقلا نورسكي نيثدحا نإ : حراشلا لاق « ىّسقلا

 ةدلب نم ناك ءاوس « لاجرلا ىلع ريرحلا ميرحت قبس امك هيف اذهف « ىسقلا : نولوقيف

 غوبصملا بوشلا هب دارملا رفصعملاو « ثيداحأألا يف قبس امك « اهريغ نم وأ سقلا

 « لجرلا ىلع صلاخلا رمحألا سبل ميرحت ىلع لدف « رمحأ ًانول هبسكي ام رفصعلاب
 هنإف ءةرمحلا ريغ نم ناولأ هيف ناك اذإ هب سأب الف « صلاخلا ريغ رمحألا سبل امأو

 . صلاخلا رمحألا وه عونمملا اغإو « روذحما لوزي

 عونلا : لاجرلا ىلع سابللا نم نيعون ميرحت وهو « ثيدحلا اذه هديفي ام اذه

 حابيف ناولألا رئاس نم رمحألا ريغ امأو « رمحألا نوللا : يناثلا عونلاو « ريرحلا : لوألا

 هيف ناك ام الإ« رضحخألاو « رفصألاو - لضفأ وهو - ضيبألاو دوسألاك « هسبّل لجرلل
 . هبشتلا لجأ نم مرحي هنإف عونم هبشت

 . (۲۰۷۸()۲۹) مقرب (۱)
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 سابللا باب.ةالصلا باتك _ مارملا غولب حرش

 يلع ىأر : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نعو - نيو

 . لسم هاور «؟اذهب كترمأ كمأ» : لاف « نيرفصعم نيبوت ايب ىبنلا

 وهو رفصعملا نع ىهن م ىبنلا نأ « هلبق يذلا ثيدحلا لثم اله - م

 دبع ثيدح يفو « ةرمح بوشلا بسكي « فورعم تابن وهو « رفصعلاب غوبصملا

 دارملا نوكي دقو  نيرفصعم نيبوث هيلع ىأر يق يبنلا نأ اذه ورمع نب هلا
 يو يبنلا ركنتساف « رفصعلاب نيغوبصم ينعي نيرفصعم - ءادرلاو رازإلا نيبوثلاب

 نأل ؛ راكنتسالا ناب نم اذه (؟اذهب كترمأ كمأ) : هللا دبعل ًاخبوم لاقو « كلذ

 لك لوانتيو « رفصعملا سبل ميرحت ىلع ثيدحلا اذه لدف «ءاسنلا سابل نم اذه

 . هسبل لاجرلل زوجي ال« صلاخ رمحأ

 هللا دبع ىلع ركنأ يب ىبنلا نأل ؛ ركنملا راكنإ ةيعورشم ًاضيأ ثيدحلا ىفو

 . هحبوو قئاللا ريغ رهظملا اده

 . (۲۸) (۲۰۷۷) مقرب (1)
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 مارملا غولب حرش سابللا باب.ةالصلا باتك

 رخأاهنأ + امهدع هلل ضب ركب يأ ت أ تنب ءامسأ | نعو - 2

- 22 

 0 دواد

 «اهتضبقف ؛ ‹ تضبق ىتح ةشئاع دنع تناك : دازو ؛ ملسم يف هلصأو ۲

 . "اهب ىفشتسُي ىضرملل اهلسفن نحنف ياب ينل ناكو

 . "!ةعمجلاو دفولل اهسبلي ناكو : «درفملا بدألا» يف يراخبلا دازو-ه“

 سابللا نم عون يهو هيَ هللا لوسر ةبج نأ ةيف  هتاياورب ثيدحلا اذه - هال

 يتلا ةحتفلا وه : فورعم بيجلاو « ريرحلاب نيجرفلاو نيمكلاو بيجلا ةزرطم تناك

 نأ سأب الف ءردصلا ىلع ةحتف اهل نوكتو « سأرلا اهنم جرخي بوثلا ىلعأ يف نوكت

 لوأ يف يتلا ثيداحألا يف قبس امك ريرحلا كاللسأب وأ ريرحلا طويحب بيبا رطب

 بيج ىلع ريرحلا زارط اذ ذإ زوجيف « زئاجف لقأف عباصأ ةعبرأ ناك اذ ذإ ملعلا نأب بابلا

 نم املا نمأ حوتفم بون ناك اذإ وهو « هجرف ىلع وأ « همامكأ ىلع وأ « سوبلملا

 نوكي دقو« جرفلا ىمسي اذهف ةورفلا وأ نوبزلاب هنومسي ام وهو « نيمدقلا ىلإ ردصلا

 امف عباصأ ةعبرأ الاد | دحلاف < بوشلا لفسأ نم رسيألاو نميألا نيبناجلا يف ناجرفلا

 زيرطتلاو ملعلا زوجيف بهذلا نم نول هيف يذلا يرزلاب اهزيرطت لثمف « ريرحلاب « اهنود

 توشبلا يف يذلا زيرطتلا زوجيو « دحاو ىنعمب امهنأل ؛ ريرخلاب زيرطتلا زوجيو « يرزلاب

 ملعلا نم اذه « كلذب سأب الف« بهذلا نول هيلع رهاذي يذلا يرزلا نم وأ ريرحلا نم
 يف ءاوس « عباصأ ةعبرأ هضرع نوكي : يأ « عباصأ ةعبرأ ىلع ديزي ال نأ طرشب حابملا

 .زئاج اذه لك بوثلا يف وأ نوبزلا يف وأ ةبجلا وأ تشبلا

 0 دواد وبأ (۱)
 ءل(5 5) ملسم (9)

  (r)ب درفملا بدألا :
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 سابللا باب.ةالصلا باتك مارملا غولب حرش

 نري رع سه سه م و ير هرم هر برجر همه خيم هم يرمع هم رورو سيم سروره تاممي هم عع هيما مورو مم عمع ووو كتل رد ملمع رع ممو عع عمم اعمق معقل عع عم م معز جام ع م

 ىتح ةشئاع دنع تناك هللا لوسر ةبج نأ  ًاضيأ - ثيدحلا اذه ىفو

 امك اذه « اهب نوفشتسي ىضرملل اهنولسغي اوناكو « ءامسأ اهنم اهتضبقف « تضبق
 امك كرابم هدسج نأل « ةف يبنلا دسج سمال امب ءافشتسالا هيف قبس
 هئاضعأ نم طقاستي يذلا ءاملاوهو , هثوضوب ىفشتسيو ٠ ب هقيرب ىفشتسي
 نم هريغب كربشي الف. د هصئاصخ نم اذهو « ةي هرعشب كربتيو « ءوضولا يف
 ؛ هنع لصفنا امو ةي ىبنلا مسجب صاخ اذه اغإ « لضفلا نم غلب امهم « سانلا

 وهو ركب يبأ عم هنولعفي اونوكي مل « هريغ عم اذه نولعفي اونوكي مل ةباحصلا نأل

 ةرشعلا عم الو « يلع عم الو « نامثع عم الو « رمع عم الو ء اهيبن دعب ةمألا لضفأ

 هي يبنلاب صاخ اذه نأ ىلع لدف « ةباحصلا نم مهريغ عم الو « ةنجلاب نيرشبملا
 . هسمال وأ همسج نم لصفنا امب كربتيف

 هيفف « ةعمجللو دوفولل ةبحلا هذه سبلي ناك ديب يبنلا نأ ثيدحلا رخآ يفو

  لئابقلا نم وأ « لودلا نم هيلع دوفولا مودقو « تابسانملل مامإلا لمجت ةيعورشم
 ؛ ةعمجلا موي يف كلذكو « سانلا مامأ قئاللا رهظملاب رهظيل دالبلا فلتخم نم وأ

 هل بيطتلاو لمجتلا عرشيف ‹ عوبسألا ديع وهو  عوبسألا ديس وه ةعمجلا موي نأل
 . ميظع موي هنأل ؛ مويلا اذهل لاستغالاو

 : لئاسم هيف ثيدخلا اذهف

 هبيجو « بوثلا يشاوح يف ريرحلا نم زارطلا ةحابإ هيف : ىلوألا ةلأسملا

 . هجورفو همامكأو

 هدسج تسمال ىتلا يَ ىبنلا راثآب ءافشتسالا ةيعورشم هيف : ةيناثلا ةلأسملا

 فيرشلا هدسج سمال ام لك « ۶ هئوضوو هقبرو هرعشو هقرعو هبايث نم فيرشلا
 كربتلل اهدصقو ينابملا نم نآلا لوسرلا راثآ ىمسي امع لاقي ام امأ ء هب كربتي
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 دشأ هنع نوهني اوناك لب « ةي لوسرلا ةباحص هلعفي مل اذه نأل ؛ زوجي ال اذهف

 اهيف سلج يتلا ةنكمألا دصق زوجي الف « كرشلا لئاسو نم ةليسو هنألو « يهنلا

 هترصح ان ًاضرع اهيف ىلص يتلا ةنكمألا وأ روث راغو « ءارح راغك « 325 لوسرلا

 يف دبعم مأ يتميخ ناكمك ةحارتسالل اهيف سلج ىتلا ةنكمألا الو « ةالصلا

 , وهل بصن يذلا شيرعلا ناكمك ردب يف هيف سلج ام وأ « ةرجهلا قيرط

 ىدهل فلاخم اذهو « كرشلا رهاظم نم اذه ء اهب ةيانعلاو راثآلا هذه ءايحإف

 يتلا ةرجشلا ىلإ نوبهذي سانلا ناك الو , مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا

 , هن باطخلا نب رمع اهعطق « كربتلل اهنودصقيو « اهتمت ناوضرلا ةعيب تعقو
 يف نآلا نوفرخم ا اهل جوري يتلا راثآلا هذه ءايحإ زوجي الف « ةنتفلا نم ًافوخ اهلازأو

 ءايحإو « ةيلهاجلل ءايحإ هيف اذهف « مهمالك يقو « مهتارضاحم ىفو « مهبتك

 ةالصلا هيلع طقف فيرشلا همسج تسمال ىتلا هراثآب صاخ كربتلا اغإ « ةينثولل

 . نآلا ءيش اهنم دجوي الو هيف ةروصحم يهو « مالسلاو

 لوؤسملل بحتسي هنأو « تابسانملل لمجتلا ىلع ليلدلا ثيدحلا ىف : ًالاث

 ةوقل راهظإ هيف اذه نأل ؛ قئاللا رهظملاب رهظي نأ دوفولا لباقي يذلا موقلا ريبكو
 ةفاظنلا نيدو لامجلا نيد ناك نأو « هتحامسو نيدلا اذه لامجل راهظإو « ةمألا

 ‹ عضاوتلا نيد وه ناك نإو « ةعيضولاو لومخلا نيد وه سيلو « سابللاب ةيانعلاو
 . ةعيضولاو عضاوتلا نيب قرف كانهف

 : ىلي اميف اهّلمجت « لئاسم ىلع لدت سايللا ثيداحأ ثيداحألا هذهف

 عم ًاطولخم وأ ًاصلاخ ناك ءاوس « لاجرلا ىلع ريرحلا سابل ميرحت اهيف : ًالوأ

 الف ”ريرحل ا ريغل ةبلغلاو « هريغ عم ًأطولخم ناك اذإ امأ « ريرحلل ةبلغلا نوكتو « هريغ

 . سأب
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 سابللا باب.ةالصلا باتك . ٠ مارملا عولب حرش

 اوجاتحا اذإ لاجرلل ريرحلا بايث سبل حابي هنأ ثيداحألا هذه يف : ًايناث

 . ةيدلجلا ضارمألا نم ءىش وأ ةكح نم « اهيلإ

 ال نأ طرشب «ريرحلاب لاجرلا بايث زيرطت حابي هنأ ثيداحألا هذه ىف : ثلاث

 . عباصأ ةعبرأ ىلع زارطلا ضرع ديزي

 لاجرلل ًاقلطم ريرخلا ىلع سولجلا ميرحت ىلع ليلد ثيداحألا هذه يف : ًاعبار
 . كلذ ريغو يسارك تابنك وأ اشرف تناك ءاوس « ءاسنللو

 لجأ نم ءاسنلل بهذلا سبلو ريرحلا سل ةحابإ ثيداحألا يف : ًاسماخ

 . كلذ ىلإ ةجاحب نهنأل ؛ لمجتلا

 ريرحلا سبل نم «رابكلا ىلع مرحي ام راغصلا روك دلا ىلع مرحي : ًاسداس
 . ريغصلاو ريبكلا لوانتي اذهو ؛ (يتمأ روكذ ىلع مارح) : : رص هلوقل ؛ بهذلاو

 ؛ لاجرلا ىلع صلاخلا رمحألا سبل ميرحت ىلع ليلد ثيداحألا يف : ًاعباس

 . هسبل نم ىلع ركنتساو رفصعملا سبل نع ىهن د يبنلا نأل
 <« فيرشلا دي ىبنلا دسج سمال اب ءافشتسالا زاوج ثيداحألا ىف : ًانماث

 ۰ . ةمألا نم هريغ نود هب هب رصاخ كلذ نأو

 ؛ هيلع هللا عسو نمل حابملا سابللاب لمجتلا ةيعورشم ثيداحألا يف : ًاعسات
 و هنألو (هتمعن رثأ ىري نأ« ةمعن دبع ىلع معتأ اذإ بحي هللا نإ) : نط هلوقل
 ملسملل لمجتلا ةيعورشم هيفف « دوفوللو ةعمجلل ريرحلاب ةزرطملا ةبحجلا سبلي ناك
 ىلاعت هللاو لجو زع هللا ةمعن ركش نم اذه نأو . ىلاعتو هناحبس هللا حابأ اه

 . هبحصو هلآ ىلعو « دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو « ملعأ
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 تاعوضوملاسرهف 2 _ ااا ا مارا ئسس حش

DI ٍتاعوضوملا سرهف  

 ۳ سين وزل) 0 م

 Vs ةالصلا باتك

 اثم مة ممم مم مرمر ممم ممن اممم ممم ممم ممم ممم ممن اعرشو ةغل ةالصلا

 0 مالسإلا ناكرأ نم يناثلا نكرلا يه

 40 جارعملا هليل ةرجها لبق تضرف

 Ve تيقاوملا باب

 Vee ةيناكملاو ةينامزلا تيقاوملا

 Yrs سمخلا تاولصلا تقاوم ناس

 NVeseesssseeessessersenees ns اهتقو يف رصعلا ةالص ميدقت

 Ves 00 ءاشعلا ريخأت بابحتسا

 00 اهدعب ثيدحلاو ءاشعلا لبق مونلا ةيهارك

 Assesses هنم فرصنيو رجفلا لصي ىتم

 Qeses حبصلا ةالص يف ةءارقلا

 As es اهريخأتو ءاشعلا ميدقت

 Yess سلغب حبصلا ةالص

 sss برغملا ةالصب ركبتلا

 0 ءاشعلا ةالص ريخأت

 Messen را ةدش دنع رهظلاب داربإلا



 مارملا غولب حرش تاعوضوملا سرهف

 YASS حبصلاب حابصإلا

 Pees اهكردأ دقف ةعكر رصعلاو حبصلا نم كردأ نم

 PT اهيف ةلفانلا زوجت ال يتلا يهنلا تاقوأ

 Yess اهيف ىتوملا نفدو ةالصلا نع يهنملا تاقوألا

 ا ل م نم مع مة ممل اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا يف لوقلا قيقحت

 Ts يهنلا تاقوأ يف ىلصت له بابسألا تاوذ لفاونلا

 نو ةعاس يأ يف تيبلا دنع ةالصلا الو فاوطلا هركي ال

 Qs ..اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا ثيداحأ هيلع لدتام

 CVs is برغملا تقو ىهتني هبايغبو ةرمحلا قفشلا

 عا ل لم ممم مم ملة ممم ممم عم مما ممم موف ملم ةالصلا هب بت يذلا رجفلا

 EO sss اهتقو لوأ يف ةالصلا لابعألا لضفأ

 EAs هللا ناوضر تق ولا لوأ ثيدح

 Oss رهظلا ةلفان رصعلا دعب 4جب يبنلا ةالص

 OF sees ناذألا باب

 نا ناذألا لو يف ريبكتلا عيبرت

 Ose رجفلا ناذأ يف مونلا نم ريخ ةالصلا ةدايز

 OV sss ناذألا تاياور نيب عمجلا

 OAs e ةماقإلا رتويو ناذألا عفشي نأ لالب رمأ

 كي e ناذألا ثيداحأ نم دافي ام

 Ya نيتلعيحلا دنع الا شو انيمي تافتلالا

 Esse توصلا نسح نوكي نأ نذؤملا يف بحتسي

 0 ديعلا ةالصل نذؤيال



 تاعوضوملا سرهف مارملا غولب حرش

 Ves ةتئافلل ناذآلا

 Ve ssssese sees ةملدزم يف ءاشعلاو برغملا نيب عمجلا ةيعورشم

 VV عمجلا دنع ةالص لكل ةماقإلاو دحاو ناذأ ىلع راصتقالا

 VY رجفلا عولط دنع موتكم مأ نبا ناذأو ءرجفلا لبق لالب ناذأ

 غ1 نذؤملا لوقي ام لثم اولوقف ءادنلا متعمس اذإ

 VQ مهفعضأب دتقاو مهمامإ تنأ

 AY esses نذؤملا يف طرتشي امو «ناذآلا ىلع ثحلا

 AT ةماقإلا يفردحلاو ءناذألا يف لسرتلا

 AO sss ةراهطلا ةماقإلاو ناذآألل طرتشي له

 NO لعل م ل هم همم همم هلم معجم ممم وم نذؤي مل نم ميقي نأ حصي له

 Assesses ةماقإلاب كلمأ مامإلاو ناذآلاب كلمأ نذؤملا

 AV sese ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا دري ال

 لالا ع عل ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا : ءادنلا عمسي نيح لاق نم

 sss ةالصلا طو رش باب

 Ve احالطصاو ةغل ط رشلا

 esses ةالصلا طو رش

 لوخدو « ةروعلا رتسو « ةراهطلاو « ةينلاو « زييمتلاو « لقعلاو « مالسإلا

 Ye ناكملا ةراهطو « ةلبقلا لابقتساو « تقولا

 Essen فرصنيلف ةالصلا يف مكدحأ اسف اذإ

 Essen ةالصلا ةحصل ط رش ثدحلا عفر

 Te ةالصلا ةحص طو رش نم ةروعلا رتس

 ل رامخب الإ ضئاح ةالص هللا لبقي ال



 مارملا غولب حرش تاعوضوملا سرهف

 Vossen رازإ نودب رامحو عرد يف ةأرملا ةالص

 QAS ةأرملا ةروع

 لي لجرلا ةروع

 elses ess ns ةليقلا لابقتسا

 0*١ لة ت ة م ة ممم و هو ببف لصو دهتجا ةلبقلا هيلع تلكشأ اذإ

 o 4 هللا هو مص : ىلاعت هلوقب دارا

 ef ةلبقلا هيلع تهبتشا نم ةالصلا يف ءالعلا لاوقأ

 eV sss تهجوت ثيح ةلحارلا ىلع لفنلا ةالص

 eV sess es رذعل ةلحارلا ىلع ضرفلا ةالص

 ا ةلبقلا ريغل ةالصلا اهيف حصت يتلا تالاحل ا

 Ye sees ندبلاو بايثلاو ةعقبلا يف ةساجنلا بانتجا

 Ye sees es اهيف ةالصلا نع يهنملا عضاوملا

 VVE اهيلع اوسلجت الو روبقلا ىلإ اولصت ال

 NO sss سوبلملا ةراهط طارتشا

 O es e نيلعنلا يف ةالصلا

 ل سوبلملا ةراهط ثيداحأ هيلع لدتام

 VA sss ةالصلا يف مالكلا ميرحت

 Aes .تاولصلا ىلع ةظفاحملا

 TY ممل ممم عمم م لم م ةالصلا يف وهو رمأ هبان نم لعفي اذام

 YY اة مم مجم معمل ءاسنلل قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا

 YE ةالصلا يف نينآلاو ءاكبلا



 تاعوضوملاسرهف ا مارملا غولب حرش

 ١؟/ sss هيلع ملس نم ىلع ىلصملا دري فيك

 TAs ةالصلا يف لافطألا لمح

 Wesa ةالصلا ف برقعلاو ةيحلا لتق زاوج

 ل e ىلصملا ةرتس باب

 TN ل مو من نمت مو ممم ممم ممم ممم مم مومو مو همم ممم لق ةرتسلا ذاختا

 esses ١1 هترتسو يلصملا نيب رورملا يف ديعولا ديدشت

 PE sens ةرتس همامأ سيلو يلصملا ةالص هرورم عطقي ام

 PV م ا serseran هيدي نيب راملا ىلصملا عفدي

 TA ع م م طم رم نم هرضي ال مث طخلا لثم ةرتسلا يف يفكي
 VEN esses يلصملا ةرتس باب ثيداحأ دئاوف

 VEO es ا ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب

 1١ لل دوهيلا لعف نم هنأل ةالصلا يف راصتخالا نع يهنلا

 EA sss ةالصلا ىلع رضح اذإ ءاشعلا مدقي

 O sess ىصحلا حسم نع يهنلا

 187 esses ةالصلا يف تافتلالا ةهأرك

 OO sese essen يلصملا ىصبي نيا

 OA esses عوشذلا نع يلصملا يهلي ام ةلازإ بوجو

 0 م ةالصلا يف رصبلا عفر نع يهنلا

 Teese ماعطلا ةرضحب ةالصلا نع ىهنلا

 TY sess ناثبخألا هعفادي وهو ةالصلا نع يهنلا

 TO sss دحج-اسملا باب

 O seas اهتمرحو اهتناكمو دحاسملا



 مارملا عولب حرش تاعوضوملا سرهف

 VV esses ءايحألا يف دجاسملا ءانبب ةي لوسرلا رمأ

 Ve sees دجاسم روبقلا ذاختا نع يهنلا ظيلغت

 NV ةجاحل دجاسملا رافكلا لوخد زاوج

 NVQ sees دجاسملا يف رعشلا داشنإ

 AV esses دجسملا يف ةلاضلا داشنإ

 AY ses دجسملا يف ءارشلاو عيبلا نع يهنلا

 AE 2006 لة ع اهيف داقتسي الو « دجاسملا يف دودحلا ماقت ال

 AN ees هيف ضرمي دجسملا يف ءابخ برض زاوج

 AV sss دجسملا يف بعللا

 AQ assesses دجسملا يف ءابخلا ذاختاو ليقملاو تيبملا

 Qe 20000000206 0000 ء مم ممم ومهمة عمم ممل تاروذاقلا نع دجسملا فيظنت

 sese ١431 دجاسملا ةفرخز نع ىهنلا

 AEs لوخدلا دنع نيتعكر ةالصب دجسملا ةيحت

 AV sss ةالصلا ةفص باب

 DAV ns ةالصلا ةفص

 AA sss هتالص ءىبسملا ثيدح

 ef هتالص ءىسملا ثيدح نم دافتسي ام

 0 ةالصلا ىف بلصلا ةماقإ

 Yess ءوضولا غبسي ىتح ةالصلا متت ال

 - وأ ةحتافلا ةءارق نسحي ال ناك نإ ريبكتلاو ليلهتلاو حيبستلا وأ « نآرقلا ةءارق

 essere serean نآرقلا نم ائيش

 n يدعاسلا ديح يبأ ثيدح يف تدرو امك ةالصلا ةيفيك
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 تاعوضوملا سرهف ارم ا ئولب حرش

 ل ل حاتمتسالا ءاعد

 ITs 0 حيبستلا ىنعم

 ITs eseren حاتفتسالا دعب ةذاعتساالا

 .TNO sess e ةءارقلاو ريبكتلاب ةالصلا حاتفتسا

 TIA sss هنم عفرلاو عوكرلاو ةالصلا حاتتفا دنع نيديلا عفر

 YY ردصلا ىلع ىرسيلا ىلع ىنميلا ديلا عضو

 YY esses ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق

 TTY esse ةحافلا لبق ةلمسبلا ةيعو رشم

 E مومأملاو درفنملاو مامإلا قح يف ةحتافلا ةءارق يف ءاملعلا لاوقأ

 YO es لاقتنالا تاريبكتو نيمأتلاو ةلمسبلاب رهحلا

 YTV es ةالصلا يف مومأملاو مامإلا نيمأت

 YY ss نآرقلا نم ًائيش نسحيال نمل ريبكتلاو ليلهتلاو حيبستلا

 YN essen اهيف ةءارقلاو رصعلاو رهظلا ةالص ةفص

 Ye لم لمه همة مم همم همم م مم رصعلاو رهظلا يف ةا ىبنلا ةءارق رادقم

 YN sss تاولصلا يف ةءارقلا رادقم

 FO sese برغملا ي روطلا ةروس ةءارق

 YT ةعمتلا موي رجفلا ةالص يف ايو يبنلا ةءارق

 ۲٠۹ ....... باذع ةيآ هب ترم اذإ ذوعتلاو « ةمحر ةيآ هب ترم اذإ لاؤسلا ةيعورشم

 TEN sess دوجسلاو عوكلا يف لوقي ام

 EY دوجسلا يف ءاعدلا

 TEY ses دوجسلاو عوكرلا يف ةئ لوسرلا ءاعد

 YEO sss ةالصلا تاريبكت



 مارملا عولب حرش تاعوضوملا سرهف

 VET sess عوكرلا نم لادتعالا دنع لوقي ام

 PEV ss عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ةي لوسرلا لوقي ناك ام

 POY esses .... دوجسلا ءاضعأ

 YOY sss لئاح ىلع دوجسلا يف ءاملعلا لاوقأ

 POs دوجسلاو عوكرلا يف نيديلا عباصأ عضو

 POV sss. e ًاعبرتم ةالصلا

 YONA sss نيتدجسلا نيب لوقي ام

 TNs ةحارتسالا ةسلج

 YY cesses ةالصلا يف تونقلا

 YY sss برعلا نم ءايحأ ىلع وعدي عوكرلا دعب تونقلا

 YF eseren رجفلا ةالص يف تونقلا

 5515 sess رجملا ةالص يف تونقلا كرت

 TNE sese تونقلا لاوحأ

 PV sss زا يبنلا هايإ هملع يذلا يلع نب نسحلا تونق

 Yes دوجسلا ىلإ لوزنلا ةئيه

 VY sss دهشتلل دوعقلا ةئيه

 VN sees اهكيرحتو ةبابسلا عفر

 VY عة م عة هع م همم ممم م م ممم ..همكحو لوألا دهشتلا

 VV cass. a م مل ةالصلا يف ءاعدلا ىلع ءانثلاو ديمحتتلا ميدقت

 Ve و يبنلا ىلع ىلصن فيك

 A ايي يبنلا لآ مه نم

 ۸١ ......................... و يبنلا ىلع ةالصلاو دهشتلا دعب عبرأ نم ذوعتلا
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 تاصوضوملا سرهف _ _ مارملائولي حرش
 eens ةالصلا يف قيدصلا ركب وبأ هب وعدي ناك ام

 ens ةبوتكم ةالص لك ربد يف ةي يبنلا لوقي ناك ام

 ens .................... نیلا نم ةالص لك ربد ذوعتي کو ناك

 تنأ مهللا» : لاقو «اثالث هللا رفغتسا ةالصلا نم فرصنا اذإ الي ناك

 ا ع ع ع ةالصلا بقع ليلهتلاو ريبكتلاو ديمحتلاو حيبستلا

 ees ٠...كركذ ىلع ىنعأ مهللا» تاولصلا بقع ةروثأم راكذأ

 ا ةبوتكم ةالص لك ربد دجأ هللا وه لقو « ىسركلا ةيآ ةءارق

 را ع ع ع ع ع ع ع ع ع عج ع 0 ع ع + ع ح 2 2 + 2 +. 2 2 + + + + < يلصا ينومتيار اک اولص

 0 ا ع ل ا arses ةعاطتسالا ردق ىلع ضيرملا ةالص

 مام ع ع ع لوألا دهشتلا دهشتي ملو نيتنثلا نم ماق اذإ لعفي ام .

 0 مالسلا لبق نوكي ةالصلا يف صقن ببس ناك اذإ دوجسلا

 n ايسان ةيعابر يف نيتعكر نم ملبسف وه اهس

 ss ملسي مث هدعب دهشتلاب يتأي هنإف مالسلا دعب وهسلا دوجس ناك اذإ

 ees ...................... ةالصلا ف كشلا

 e اسخ ةيعابرلا لص اذإ وهسلا دوجس

 ns وهسلا د وجس ثيدح دئا وف

 0 ا ع ع ع s ملسي ام دعب نحت اسس دحج سلق هن الص ف كش نم

 eens وهس مام إلا فلخ نم ىلع سيل



 مارملا غولب حرش تاعوضوملا سرهف

 TTT esses ركشلا دوجسو ةوالتلا د وجس

 TYE sss نآرقلا يف يتلا تادجسلا

 7150 assesses عمتسملاو ئراقلل دوجسلا عرشي

 ل ا ةوالتلا د وجسل طرتشي ام

 PYV €( كير مسا رف و 4 ْتَّقَتنَأ كاسل ادإ] يف دوجسلا

 PYA sss (ص) ةروس يف ةدجعسلا

 Oe (مجنلا) ةروس يف ةدجسلا

 PTY ss نيتدجسب جحلا ةروس تلضف

 ضر sss 0 ءاشن نأ الإ دوجسلا ضرفي مل هللا نإ

 FFE esses دجسو ربك ةدجسلاب رم اذإ

 YO esses ةوالتلا دوجس ىف لوقي ادام

 Tee هلل ًادجاس رخ هرسي ريخ هءاج اذإ

 PTV ss ًاركش هلل تدجسف ينرشبف یناتآ ليربج نإ

 TQ sss عوطتلا ةالص باب

 ل عوطتلا ةالص

 FA sss لضفأ لفاونلا يأ

 Ee sss لفاونلا تاولصلا لضافت

 PEY ل وم مم مو ممم همم وقل ؟دوجسلا مأ ةالصلا يف مايقلا لضفأ اأ

 EY n ............ ةديقأأ لفاونلاو ةقاطلا لفاونلا

 PEE ضئارفلا عم يتلا بتاورلا يف رمع نبا ثيدح

 TEE es 0 تتاورلا هذه ةيدأت ناكم

 اس ةادغلا لبق نيتعكرو ءرهظلا لبق اعبر عدي ال ناك
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 تاعوضوملا سرهف مارملا عولب حرش

 TEV sss رجفلا يتعكر ىلع اب يبنلا صرح

 TEQ اهنع هللا يضر ةبيبح مأ ثيدح يف امك بتاورلا لفاونلا

 للا sss رانلا ىلع هللا همرح اهدعب عبرأو رهظلا لبق عبرأ ىلع ظفاح نم

 OY sss ا برغملا لبق لفنلا

 TOO sese رجفلا يتعكر فيفخت

 TOA sess رجفلا يتعكر دعب عاجطضالا

 TOQ ees ليللا ةالص

 sese 5١04 ليللا ةالص لضف

 ل ًاعرشو ةغل رتولا

 FN esses رتولا تقو

 ل رتولا ددع

 TN م و مم مم ممم وممن مم مم ممم ممم ممم ممم ممم جمة م ل حيوارتلا

 TEs ةنسلا يلايل لك يف عو رشم دجهتلا

 TV es ةدحاوب رتوأ حبصلا ىشخ نإف « ىنثم ىنثم ليللا ةالص

 TIA ا ا ا ل ل م تم مررة مملوءة ممم ملم لم ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص

 FTAs ليللا ةالص ةضيرفلا دعب ةالصلا لضفأ

 0 ل ملسم لك ىلع قح رتولا

 VN sese متحب رتولا سيل

 VY ف ممم ممم م م ممم مم م ممم ممم مم مو ممم م م ل رتولا لضف

 PVT sese ليللا يف ةي هللا لوسر ةالص

 TAS sees رجفلا عولط ىلإ رتولا تقو دادتما

 TAN ees ليللا مايق ىلع ثحل ا



 مارملا غولب حرش تاعوضوملا سرهف

 FAC sess ةليل يف نارتو ال

 FA es ركذ وأ حبصأ اذإ لصيلف هيسن وأ رتولا نع مان نم

 لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ب ب ب ثيل ىحضلا ة

 TAV sess ىحضلا ةالص ةيعو رشم يف ءالعلا لاوقأ

 0 ءاش ام ديزيو « ًاعبرأ ىلصي يي ناك

 QO م م ع م م مل ببسل الإ ىحضلا ىلصي كي نكي مل

 قلل اهجبسأل ينإو ىحضلا ىلصي ةا هللا لوسر تيأر ام

 FAV sese لاصفلا ضمرت نيح نيباوألا ةالص

 EV ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب

 ل ةعالا ةالص

 CE eens ةعا حلا ةالص لضف

 CO essere اهكرت نم بيهرتلاو ةعاحلا ةالص بوجو

 للا ةعامج رجفلاو ءاشعلا ةالص لضف

 3 ةعامجلا ةالص كرت يف موتكم مأ نبال ةي هللا لوسر صخري مل

 EVO ss رذع نم الإ هل ةالص الف تأي ملف ءادنلا عمس نم

 ENV sss ماقت ةالصلاو دجسملا رضح نمل ةعامجلا ةداعإ

 EYe sens e هب متؤيل مامإلا لمج نإ

 ETT فوفصلا نع ريخأت نع يهنلا

 ET ةعامج لفنلا ةالص

 عال esses ةالصلا يف نيمومأملا لاح ةاعارم



 تاعوضوملا سرهف مارملا غولب حرش

 ETO ss مومأملاب سانلا متأيو مامإلاب متأي لجرلا

 EV esses ففخيلف سانلا مكدحأ مآ اذإ

 EQ انآرق مهرثكأ ةمامإلا يف مدقي

 Ee ل هل هع م مو ا زيمملا ريغصلا ةمامإ

 CEY ةمامإلاب لوألا مه نم

 EEE هناطلس يف لجرلا لجرلا نمؤي ال

 0 نمؤملا رجافلاو لجرلا ٍةأرملا ةمامإ نع يهنلا

 CO sese اهنيب ةيراقملاو فوفصلا ةي وست

 GOV sss الوأ لاجرلا فوفص ريخ

 COE n مامإلا نيمي نع نوكي دحاولا مومأملا فقوم

 EON ss مهفلخ ةأرملاو مامإلا فلخ نوموقي رثكأف نانثالا

 COR sss هيف لخد مث فصلا لبق ةالصلا يف لخد نم

 COA sess فصلا فلخ د رفت ةالص ال

 COR ns همتأ مامإلا عم هتاف امو ةنيكسلاب ةالصلا ىلإ ىثملا

 EY see ةعامح (هقوف اف نانثالا

 0 اهراد له ةأرملا موت

 EO esses ىمعأ وهو سانا موتكم ّمأ نبا ما

 ع sees هكردأ لاح يأ يف مامإلا عم ةالصلا ىتأ نم لخدي

 EN م مو ممم مم مم ممم هم جم هم مجم هم هعمل ضيرملاو رفاسملا ةالص باب

 EAs راذعألا لهأ ةالص

 EV sees نيتعكر ةالصلا تض رف ام لوأ

 VY ss ًاضرف ماص الو رفس يف ةيعابر اي يبنلا متي م

۵ ۵ 



 تاعوضوملا سرهف

 م ع ع هتيصعم یتؤت نأ هركي امك هصخر ىتؤت نأ بحي هللا نإ

 م ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع رصقلا ةفاسم ديدح

 e رفسلا نع جرخي اهتماقإ ىون اذإ يتلا مايألا ددع

 ا ةماقإلاو رفسلا نيب ًاددرتم ماد ام رصقي لازي ال

 eee رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 0 كوبت ةوزغ يف نيتالصلا نيب عمجلا

 es مامتإلا نم لضفأ رفاسملل ةالصلا رصق

 ns ةعمجلا هب دقعنت يذلا ددعلاو ئاق ةبطخلا

 0 ............ ةعمجلا كردأ دقف ةعمحلا نم ةعكر كردأ نم

 es سولجلاب (هنيب لصفلاو ةعمجلا يتبطخ لاح مايقلا

 ns ميلعتلاو داشرإلا نم اهيف امو ةا هتبطخ ةفص

 e ههقف لع ةمالع هتبطخ رصقو لجرلا ةالص لوط

 ا ةبطخللا لاح مالكلا نع يهنلا

 0 ربنملا ىلع بيطخلاو دجسملا ةيحن ىلصي

 sens نيديعلاو ةعمجلا يف أرقي ام

 es ةعمجلا يف صخ ريو ديحلا ةالص ىلصت ناديع عمتجا اذإ
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 تاعوضوملا سرهف مارملا غولب حرش

 OTE ةعمجلا دعب لفنلا ةالص

 ا ع ةعمحلا موي لاستغالا

 05 8 resene ةعمجلا ةعاس يف ءاعدلا

 OV n يه ةعاس يأ ةعمجلا ةعاس

 OCT sese ene ةعمحلا يف ددعلا ى ريتعملا

 كا ةبطخلا يف نآرقلا نم تايآ ةءارق

 6068 esses ةعمجلا مهنع طقست نيذلا

 كل فونلا ةالص باب

 0606 2.2000 66000006260 م مما ملل ةالصلا ةيمهأو « فوخلا ةالص ةيعورشم

 OO نطاوم ةعبرأ ين ةي يبنلا اهالص

 OOV sess فوخلا ةالص ةفص

 0534 sees وهس فوخلا ةالص يف سيل

 OV sese نيديعلا ةالص باب

 OV reese seserra seers ديعلا

 تالا sss ةعامتلا عم ىحضألاو موصلاو رطفلا

 OVY assassins ةيؤرلاب رطملاو مايصلا طابترا

 09/1 sss رذعل كرت اذإ يناثلا مويلا يف ديعلا ىلصي

 OVA sss رطفلا ديعل حورخلا لبق تارمت لكأ نسي

 ORS ا ديعلا ىلصم ىلإ ءاسنلا جورخ

 OAV sese اهتبطخ ىلع ديعلا ةالص مدقت نأ ةنسلا

 OAY sass لفن ديعلل سيل

 ساكت عا FEE HMH Bm 5 EEN FEREH EEE HESH HH ص OAT Sees ةماقإ الو ناذآ ديعلل سيل



 مارملا عولب حرش تاعوضوملا سرهف

 0 ديعلا ةالص يف ريبكتلا

 OAN wesssesesesessesesseseseseseeseeseseeess ديعلا ةالص ی ارقي ام

 OA esses ديعلا موي قيرطلا ةفلاخم

 048 sss رطفلا مويو ىحضألا موي : مالسإلا دايعأ

 OV sss ايشام ديعلا ىلإ جورخلا

 04353 ............ esses رذعل دجسملا يف ديعلا ةالص

 OF sen فوسكلا ةالص باب

 0947“ sss فوسخلاو فوسكلا

 0486 esses فوسكلا ةالص ةفص

 OV e دحأ تومل نافسكني ال ناتيآ رمقلاو سمشلا

 De sese ةعماج ةالصلا : فوسكلا ةالصل ةادانملا

 e esses فوسكلا ثيداحأ دئا وف

 لا حير بہت امدنع ءاعدلل ءوجللاو نمؤلا رذح

 A اهتفصو « لزال زلا دنع ةالصلا

 Teese ءاقستسالا ةالص .باب

 TY esses امل ةبطخلاو ءاقستسالا ةالص ةفص

 DE ءاقستسالا يف ءادرلا ليوحتن

 DIA esses ءاقستساالا ةفص

 IQ . عورشملا ءايحألا ءاعدب لسوتلا

 ظ نا عونمملا لسوتلاو عورشملا لسوتلا

 151 ...ass رطملا هبيصي ىتح هبوث ناسنإلا رسحي نأ رطملا لوأ لوزن دنع بحتسي

 YY sss ءاقستسالا ةيعدأ نم



 تاهوضوملا سرهف مارملا غولب حرش

 YO sese اقستسالل مالسلا هيلع نا( يلس حورخ

 TTT sees اقستسالا ءاعد يف نيديلا عفر

 TY sss سابللا باب

 TV sees سابللا

 TY sees ريرخلاو رحلا نولحتسي ماوقأ ىتمأ نم ننوكيل

 Ness ةضفلاو بهذلا ةينآ يف لكألاو برشلا نع يهنلا

 TN sese (هيلع سولجلاو حابيدلاو ريرحلا سبل نع يهنلا

 WY sese ريرخلا نم حابي أم رادقم

 WY sss ضرم وأ رذعل ريرحلا سبل

 E esses اهروكذ ىلع مرو « يتمأ ثانإل ريرحلاو بهذلا لجأ

 TO sese هدبع ىلع هتمعن رثأ یری نأ بحي هللا نأ

 eee رفصعملاو ّيَّسَقلا سبل نع يهنلا

 ا ل ريرحلاب ةفوفكم ةبج ويي يبنلل ناك

 ہو9
“1o ۹ 


